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ATLETISME

Diverses
imatges dels
atletes de la
UD Cassà a la
prova
inaugural de
la temporada
de cros, a
Santa Coloma
de Farners

Primeres proves per als atletes del Cassà
La secció d’atletisme de la UD Cassà ha
començat a entrar en competició amb la
seva presència a la prova inaugural de la
temporada de cros de les comarques gironines. El propassat 10 de novembre, una
nodrida representació del nostre club es
va desplaçar a Santa Coloma de Farners
on es va disputar el cros de la capital
selvatana, que enceta la temporada oficial d’aquest esport i que és puntuable per
al GP Consell Comarcal de la Selva i el
GP de cros de les comarques de Girona.
Un total de disset nois i noies, acompanyats pel seu entrenador i responsable
tècnic de la secció, Joan Galí, van participar en aquest cros en les diferents categories, i de manera especial, en les reservades als més joves, en les quals els nos-
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tres representants van lluitar fins al final
per assolir uns bons resultats. Tot i que
per a molts d’ells era el primer cop que
entraven en competició i els resultats no
van ser espectaculars, l’experiència va
ser considerada molt positiva, ja que els
nostres atletes van acabar totes les proves en les quals van participar, fet que va
ser destacat per la mateixa organització
del cros. Cal esperar que, a mesura que
vagin competint en altres proves, els nostres esportistes vagin millorant les seves
classificacions i que al final de temporada els trobem entre els millors de cada
categoria. De moment, el treball setmanal amb les diferents sessions d’entrenament és molt constant i evidencia l’interès
dels joves atletes de la novella secció de

la UD Cassà.

RESULTATS
Els resultats a les curses de Santa Coloma van ser:
Categoria cadet femení: 14: Irmina
Vidal; 16: Marta Morales
Infantil femení: 22: Laura Pagès
Infantil masculí:17: Joan Marc Codolà;
20: Marc Pinsach; 27: Marc Bosacoma;
28: Dani Morales; 29: Jordi Vall-llosera
Aleví femení:7: Meritxell Carabús; 27:
Mar Madrià; 28: Núria Mitjavila
Prebenjamí
masculí:28:
Pau
Bosacoma; 30: Arnau Madrià
Sènior masculí: 57: Joan Galí
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