ORGANIGRAMA ESPORTIU
-TEMPORADA 2017-2018JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓ ESPORTIVA
COORDINACIÓ GENERAL
(JAVI GONZÁLEZ)

RESPONSABLE TÈCNIC
(SERGI BADET)
Sub 16, sub 18, sub 20, sub 23,
absoluts

SECRETARIA TÈCNICA
(IGNASI COSTA)

TÈCNICS
CATEGORIES INFERIORS
- Prebenjamins (A. Noguera)
- Benjamins (N. Rey, J. Bascompte, E.
Fabregas, A. Bertran)
- Alevins (A. Marin i C. Gabarró).
- Infantils (N. Hurtado i S.Ramos)
*Reforços; Vanesa Diaz, Oriol Marimon.
**Especialtats; Jaume Mallen (perxa),
Lagunas (llançaments).

TÈCNICS
- Jaume Basas (Llançaments)
- Santi Ramos (Velocitat i tanques)
- Natalia Hurtado (salts horitzontals)
- Vanesa Diaz (velocitat i tanques).
- Jose Lagunas (llançaments)
- Jaume Mallen (salt de perxa)
- Marc Sanchez (alçada)
- Jordi Yoshinori ( salts horitzontals)
- Pedro pulido (iniciació)
*Eduard Balsco (suport mig fons i fons)

TÈCNICS DE TRIATLÓ
- O. Marimón
- A. Noguera

Per tal d’aclarir conceptes i eliminar possibles confusions i mals entesos, la junta directiva del CAI creu convenient
recordar a tots els atletes del club (escola esportiva + equip absolut) el nostre organigrama tècnic i el nostre sistema de
treball, un sistema que ens ha portat a ser el tercer millor club d’atletisme de Catalunya, un sistema per tant, que ha
demostrat sobradament la seva eficàcia i que hem de preservar com a eina indispensable pel futur del club.
L’organigrama del CAI es basa en dos pilar fonamentals: l’escola esportiva i l’equip absolut.

Aclariments envers l’equip absolut:
Encara que estiguin enquadrats a l’escola esportiva hi ha alguns atletes de categoria cadet que a criteri de l’equip tècnic
passen a compartir els entrenaments amb la resta d’atletes de l’equip absolut o sigui de categoria juvenil (també dins de
l’escola esportiva), junior, promesa i sènior, i per tant estan a les ordres dels entrenadors d’aquest grup.
Responsable tècnic de tota la categoria absoluta: Sergi Badet, programació d’entrenaments, distribució d’atletes per
especialitats, supervisió general i programació de competicions.

Tots els atletes del CAI han d’entrenar forçosament sota la direcció d’aquest equip tècnic i enquadrats en la seva
especialització i categoria.
Excepcions: Els atletes del CAI residents fora de la comarca de l’Anoia o els que hi esta estudiant així com els residents
al Centre d’Alt Rendiment podran entrenar amb un altre entrenador sempre que el responsable tècnic del CAI i el club hi
estiguin d’acord.
Hi ha la possibilitat també que algun atleta en virtut de la seva qualitat o especialització necessiti un reforç tècnic
exterior. En aquest cas el club, juntament amb l’equip tècnic i el mateix atleta estudiaran la solució més optima per
afavorir la progressió de l’esportista

CLUB ATLÈTIC IGUALADA

