Circular informativa primavera

Benvolguts/des Atletics/ques:

Aprofitant l’arribada de la primavera i que el temps convida cada dia més de gaudir de Solanes
i de l’Atletic, us enviem una circular informativa de les darreres novetats del Club Atlètic Sant
Feliu.

Referent a les pistes de pàdel, des d’aquest cap de setmana a les dues pistes de pàdel la tarifa
de llum és de 1€ = 1 hora i mitja de llum. A la pistaÂ La Central, on quan s’apaga la llum tarda
una estona en tornar-se a encendre’s, podeu controlar quants crèdits hi ha mirant pel forat que
hi ha al comptador. Recordeu que la llum s’acumula si hi tireu més d’un euro. Així mateix pels
que fa dies que no jugueu, a les dues pistes ja hi ha instal·lades les xarxes para-pilotes
suplementàries de forma que ja no surten tantes pilotes fora. Aprofitem per recordar-vos la
necessitat de que al acabar de usar la pista s’ha de tancar amb clau.

Sobre els projectes d’estudi de reparació de la primera pista de pàdel i de construcció de la
tercera pista de pàdel, informar-vos que es segueix treballant intensament en els estudis. De
seguida que els estudis estiguin finalitzats es farà una acte obert de presentació.

Pel que fa a la pista de frontó també es va completar la instal·lació de una xarxa para-pilotes
suplementària i els jugadors ja ha comprovat que pràcticament totes les pilotes quan van altes
evita que surtin de la pista i es perdin.

En la vessant esportiva les lligues socials de pàdel i frontó segueixen a ple rendiment. Des de
la Comissió Esportiva encoratgen a tots els equips a agafar ritme de joc i calendari i es
recomana aquests propers dies festius de setmana santa aprofitar per avançar tots els partits
possibles.

Pel que fa als equips de competició, els campionats interclubs de pàdel son una font constant
de bons resultats dels equips, sobretot pel que fa a l’equip femení que estan mostrat un
excel·lent nivell i resultats en la temporada de debut. Els equips masculins també estan jugant
amb molt bon resultat i tan el segona com el debutant tercera presenten credencials per estar a
les places capdavanteres. Pel que fa al frontó de Campionat de Catalunya, l’equip de segona
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categoria està fent uns partits molt disputats amb els grans del frontó de Catalunya, i malgrat
els marcadors no han estat favorables hi ha un bon ambient i treball en l’equip i hi ha ganes i
il·lusió per afrontar les fases de permanència en la categoria de bronze.

Esperem que tota aquesta informació sigui del vostre interès, mentrestant quedem a la vostra
disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Club Atlètic Sant Feliu

Web: http://www.atletic.org - Mail: info@atletic.org

Twitter: @Club_Atletic - Facebook: http://www.facebook.com/ClubAtletic
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