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INFORMACIÓ GENERAL  

 III ACTE PRESENTACIÓ SECCIONS DEL CLUB NATACIÓ VILANOVA   

UN CLUB BEN VIU 
www.clubnataciovilanova.cat 

Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació,  
Real Federación Española Natación i registre municipal d´entitats i associacions de l´ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
Us informem que el proper dia 16 de Novembre de 2012 realitzarem la presentació dels 
esportistes i tècnics de les diferents seccions del club per la temporada 2012‐2013. 
Durant el mateix s´entregaran premis als esportistes que n´han estat mereixedors durant la 
temporada anterior. 
Coincidint amb el 25è Aniversari de la fundació del Club Natació Vilanova es presentarà en 
públic l´emblema oficial que lluiran els nostres esportistes durant tota la temporada 2012‐
2013.  
 
En l´acte s´entregaran les següents distincions: 
NATACIÓ: Millor esportista grup menors sense distinció de  (1ª hora). 
                     Millor esportista MASCULÍ grup grans (2ª hora). 
                     Millor esportista FEMENINA grup grans (2ª hora). 
 
SINCRONITZADA: Millor esportista grup menors 12 anys. 
                                    Millor esportista grup majors 12 anys. 
 
MÀSTERS: M illor esportista MASCULÍ.  
                      Millor esportista FEMENÍ. 
                      Guardó esportistes màsters que han aconseguit medalles en els campionats  
                      d´espanya hivern/estiu de natació i/o aigües obertes. 
 
PREMI MILLOR ESPORTISTA 2011/2012: Millor esportista masculí o femení de la temporada 
2011/2012. 
 
Tots els esportistes que assisteixin a l´acte reberan un obsequi. 
 
DIA: 16 de NOVEMBRE de 2012 
LLOC: Escola Ginesta – Avda Vilafranca, s/n (Vilanova i la Geltrú)  
HORA CONVOCATÒRIA ESPORTISTES: 17:50 hores 
HORA INICI ACTE: 18:30 hores  
DURACIÓ ESTIMADA: 60 minuts 
INDUMENTÀRIA: Es recomana als esportistes vestir preferiblement amb samarreta, camisa o 
similars de color blau i pantaló, short o similars de tipus texà.  

 
CLUB NATACIÓ VILANOVA 

 
Vilanova i la Geltrú, 7 de Novembre de  2012 
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INFORMACIÓ GENERAL  
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PROGRAMA  

 
Presentació de l´acte. 
 
Benvinguda de la presidenta del Club Natació Vilanova, Sra Montserrat Pons i Bros. 
 
Entrada de la bandera del Club Natació Vilanova. 
 
Presentació i recepció a les autoritats presents, socis d´honor, socis i ex‐esportistes del 
club. 
(breus parlaments socis honor i ex‐esportistes del club). 
 
Presentació i descobriment de l´emblema del 25è aniversari del Club Natació Vilanova. 
 
Breu introducció del que ha estat la temporada 2011/2012 per especialitats, presentació de 
tècnics,  esportistes i entrega d´obsequis. 
 
NATACIÓ – entrega guardons  
 
NATACIÓ LLARGA DISTÀNCIA 
 
NATACIÓ SINCRONITZADA – entrega guardons 
 
NATACIÓ MÀSTERS – entrega guardons 
 
Campionat del mon de natació BCN2013. 
 
Breu intervenció de les autoritats.  
 
Entrega Premi millor esportista del Club Natació Vilanova de la temporada 2011/12. 
 
Fi de l´acte. 
 
 


