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ESTADI MUNICIPAL «LA BÒBILA»
Passatge Elisenda Montcada s/n - 08850 - Gavà
Tel: 936 380 296 I E-mail: club@clubatletismegava.com

www.clubatletismegava.com

Club Atletisme Gavà

Temporada
2022-2023

Qui som?

El Club Atletisme Gavà és una entitat

esportiva i social amb més de 30 anys
d’història i amb seu a l’Estadi Municipal «La
Bòbila» de la ciutat de Gavà.
Durant aquests anys el Club Atletisme Gavà
s’ha constituït en un referent d’aquest esport a
nivell comarcal, català i estatal, organitzant o
col·laborant en l’organització d’alguns dels
esdeveniments atlètics més importants del
Baix Llobregat.
Així una de les tasques més representatives de
la nostra entitat és l’escola d’atletisme,
on no només es formen futurs atletes, sinó
que s’intenta fer créixer els nens i nenes
com a persones, amb civisme, compromís
i responsabilitat individual i col·lectiva.

Que fem?

Donat que tenim unes instal·lacions d'elit i uns
entrenadors de primer nivell, es pot dir que
cobrim totes les possibilitats de la pràctica de
l’atletisme, des de l’escola d’atletisme, fins a
nivell professional, passant pels grups de
manteniment i secció d'atletes màsters.
També comptem amb la secció d'Esports
de Muntanya i Escola de Marxa atlètica.
Com a club d'atletisme practiquem totes les
especialitats, salts, llançaments, velocitat, mig
fons, fons, marató, marxa atlètica, etc...

Quan ho fem?

Els dies d'entrenament estàndard del club són
de dilluns a divendres:
• Minis: dimarts i dijous de 17:30h a 18:30h
• Sub10: dimarts i dijous de 18:00h a 19:00h
• Sub12-Sub14-Sub16: dilluns, dimecres i
divendres a partir de les 18:00h
• Resta de grups i tecnificació: sota les
consignes dels entrenadors, segons
necessitats de la disciplina (mínim 3 dies).
Amb el suport de:

Categories
•
•
•
•
•
•
•

Mini Atletes (a partir de 4 anys...)
Escola d’Atletisme (Sub10 fins a Sub16)
Sub18, Sub20, Sub23, Absolut i Màster
Open
Muntanya
Specials
Pares i Mares

Prestacions

• Accés a les instal·lacions de la Bòbila
• Entrenadors de primer nivell
• Descomptes en material esportiu
• Assegurança i/o Mútua
• Fitxa Federativa ①
• Accés a servei de Fisioterapeuta
• Activitats socials
• Participació en la gestió del club
(Junta, Assemblea,...)
• Revisió mèdica

Quotes anuals
Mini Atletes

265€

Sub10

255€

Sub12 - Sub16

370€

Sub18 fins Absolut

325€

Roba (noves altes federats) ②

115€

Màster

240€ + llic.

Muntanya ③

50€ + llic. FEEC

Open ③ ④

50€

Specials

115€

Descompte del 10% per socis/es de la mateixa unitat familiar
(no aplicable a la categoria OPEN).
Possibilitats de beques en funció de les marques assolides.
① Excepte Categoria Open.
② El pack de roba inclou roba de competició, xandall i bossa.
Obligatori per totes les noves altes a les categories federades.
③ Revisió mèdica / esportiva pot comportar despeses adicionals.
④ Assegurança i/o Mútua inclosa (valorat en 20€).

ClubAtletismeGava
@atletismegava

