
  

  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  TTEECCNNIICCAA  
  

VVAARRAADDEERROO  SSKKAATTEE  MMaarraatthhoonn    
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

AA  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  DDEELL  PPAATTIINNAAJJEE  DDEE  AAMMEERRIICCAA  YY  EELL  MMUUNNDDOO  
  

FFEERRNNAANNDDOO  PPIINNEEDDAA  TTRRAAVVEELLSS  SSEERRVVIICCEE,,  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIOONN  CCUUBBAANNAA  DDEE  

AATTLLEETTIISSMMOO,,  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIOONN  CCUUBBAANNAA  DDEE  PPAATTIINNAAJJEE,,  LLAA  CCOOMMIISSIIOONN  NNAACCIIOONNAALL,,  
LLAA  CCOOMMIISSIIOONN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  PPAATTIINNAAJJEE,,  EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  

DDEEPPOORRTTEESS  EEDDUUCCAACCIIOONN  FFIISSIICCAA  YY  RREECCRREEAACCIIOONN,,  LLAA  DDIIRREECCCCIIOONN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  

DDEE  DDEEPPOORRTTEESS  DDEE  MMAATTAANNZZAASS  ,,  LLAA  AAGGEENNCCIIAA  CCUUBBAADDEEPPOORRTTEESS  SS..AA..  YY  EELL  

GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  MMAATTAANNZZAASS..    

CCoonnvvooccaann  aa  llaass  sseelleecccciioonneess  ddee  PPaattiinnaajjee  ddee  llooss  ppaaíísseess  aaffiilliiaaddooss,,  aa  WWOORRLLDD  SSKKAATTEE,,  

WWOORRDDLL  SSKKAATTEE  AAMMEERRIICCAA,,  aassíí  ccoommoo  aa  llooss  CClluubbeess  iinntteerreessaaddooss  eenn  llaass  ccaatteeggoorrííaass  

pprrooppuueessttaass,,  aaddeemmááss  ddee  llooss  pprraaccttiiccaanntteess  yy  ssiimmppaattiizzaanntteess  ddeell  ppaattiinnaajjee  ssoobbrree  rruueeddaass..    

AA  PPaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  II  EEDDIICCIIOONN  DDEE  VVAARRAADDEERROO  SSKKAATTEE  MMAARRAATTHHOONN  aa  cceelleebbrraarrssee  eell  ddííaa  

2299  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002200  eenn  eell  ppooppuulloossoo  bbaallnneeaarriioo  ddee  VVaarraaddeerroo..    

LLAA  FFEEDDEERRAACCIIOONN  CCUUBBAANNAA  DDEE  PPAATTIINNAAJJEE,,  eenn  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  PPaattiinnaajjee  ddee  VVeelloocciiddaadd  

aabbrreenn  llaass  ppuueerrttaass  ddeell  rreeccoonnoocciiddoo  bbaallnneeaarriioo  ddee  VVaarraaddeerroo,,  uunnaa  ddee  llaass  mmááss  rreennoommbbrraaddaass  

ppllaayyaass  yy  cceennttrroo  ttuurrííssttiiccoo  ddee  CCuubbaa  AAmméérriiccaa  yy  eell  MMuunnddoo,,  lllleennaa  ddee  aattrraaccttiivvooss,,  qquuiieenn  rreecciibbee  

ccaaddaa  aaññoo  aa  iinnnnuummeerraabblleess  vviissiittaanntteess,,  eenn  uunn  ppaaííss  ddoonnddee  eell  pprreessttiiggiioo  ddee  ssuu  mmoovviimmiieennttoo  

ddeeppoorrttiivvoo  ssiigguuee  ssiieennddoo  uunn  rreeffeerreennttee  ppaarraa  AAmméérriiccaa  yy  eell  MMuunnddoo..  

EEssppeerraannddoo  qquuee  llooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  ssee  pprrooppoonneenn  llooggrraarr  eell  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr  yy  LLaa  

FFeeddeerraacciióónn  CCuubbaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee  ssoobbrree  RRuueeddaass  sseeaann  ccuummpplliiddooss,,  ddeejjaannddoo  uunnaa  eexxcceelleennttee  

iimmaaggeenn  yy  ppeerrssppeeccttiivvaa  ppaarraa  ffuuttuurraass  eeddiicciioonneess..  

    

  

  
  

  

  



  

  

  

  

RREECCOORRRRIIDDOOSS  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  
  

DDeessccrriippcciióónn::    

FFrreennttee  aa  PPllaazzaa  AAmméérriiccaa  eenn  llaa  aauuttooppiissttaa  ssuurr    ssee  ddeebbeerráá  ttoommaarr  ddeerreecchhaa  hhaacciiaa  llaa  AAvveenniiddaa  

pprriimmeerraa,,  nnuueevvaammeennttee  ddeerreecchhaa  eenn  ccaallllee  5544,,  ttoommaarr  iizzqquuiieerrddaa  eenn  AAvveenniiddaa  PPllaayyaa  hhaassttaa  llaa  

ccaallllee  3300  iinnccoorrppoorráánnddoossee  aa  llaa  AAvveenniiddaa  pprriimmeerraa  hhaassttaa  llaa  ccaallllee  1111,,  eenn  ccaallllee  1111,,  ssee  

rreettoorrnnaarraa  ppoorr  llaa  AAvveenniiddaa  PPrriimmeerraa,,  ddoonnddee  ssee  eessttaabblleecceerráá  eenn  cciirrccuuiittoo  eennttrree  llaass  ccaalllleess  5544  yy  

1111  ppaarraa  ccoommppeennssaarr  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  ccoommpplleemmeennttaarr  llaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  

2211,,00997755mm..  
  

GGiirrooss  ppeelliiggrroossooss::  EEnn  ccaallllee  4444,,  ccaallllee  3300  yy  eenn  KKaawwuuaammaa..  
  

EEll  cciieerrrree  ddee  llaa  pprruueebbaa  ddee  1100  kkmm  sseerráá  aa  llaass  1100..3300  jjuunnttoo  ccoonn    llaa  MMaarraatthhoonn,,  ssiieennddoo  eessttee  eell  

ttiieemmppoo  mmááxxiimmoo  ooffiicciiaall  ddee  llaa  pprruueebbaa..  
  

ZZOONNAASS  DDEE  HHIIDDRRAATTAACCIIOONN    

EExxiissttiirráánn  ppuueessttooss  ddee  hhiiddrraattaacciióónn  ddee  aagguuaa  ppaarraa  llooss  ccoorrrreeddoorreess,,  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  eenn  llooss  

kkiillóómmeettrrooss  22..55,,  55,,  77..55,,  1100,,  1122..55,,  1155,,  1177..55,,  yy  aavviittuuaallllaammiieennttoo  ffiinnaall  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddeell  PPaarrqquuee  

CCeennttrraall..  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS    
  

DDoommiinnggoo  2299  ddee  MMaarrzzoo  
HHOORRAA  PPRRUUEEBBAASS  MMAATTAATTHHOONN  

0066::3300  aa..mm..  AArrrraannccaaddaa  VVAARRAADDEERROO  SSKKAATTEE  MMAARRAATTHHOONN  

1122..0000  pp..mm..  PPrreemmiiaacciióónn    
  

CCAATTEEGGOORRÍÍAASS  MMAARRAATTHHOONN  
LLaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  PPaattiinnaajjee  ddee  VVeelloocciiddaadd  eessttaarráá  aabbiieerrttaa  aa  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  aaffiicciioonnaaddooss  ddee  

ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ppaarraa  qquuee  hhaaggaann  pprreesseenncciiaa  eenn  LLaa  PPllaayyaa  ddee  VVaarraaddeerroo  CCUUBBAA..  LLaa  ccaarrrreerraa  

iinncclluuiirráá  uunnaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  mmaassiivvaa  ddee  ppaattiinnaaddoorreess  ddee  vveelloocciiddaadd  eenn  llíínneeaa  ddee  nniivveell  

nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall..  

EEll  EEvveennttoo  ttiieennee  ccoommoo  pprrooppóóssiittoo  eell  hhaacceerr  mmááss  aattrraaccttiivvoo,,  ppooppuullaarr  yy  ppaarrttiicciippaattiivvoo  eell  

PPaattiinnaajjee  ddee  VVeelloocciiddaadd  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  yy  llaannzzaarr  ssuu  iimmaaggeenn  aall  MMuunnddoo  ppaarraa  eell  mmiissmmoo  ssee  

pprrooppoonneenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccaatteeggoorrííaass::  
  

CCAATTEEGGOORRIIAA  PPOOPPUULLAARR  MMAARRAATTHHOONN  33  KKmm    
  

  

CCAATTEEGGOORRIIAASS  MMAARRAATTHHOONN  2211  KKmm  
1133--1155  aaññooss  ––  JJuuvveenniill::  1166--2299  aaññooss  //    

MMaayyoorreess::  3300--3399  AAññooss  //  MMáásstteerr::  4400--4499  AAññooss  --  MMáásstteerr::  5500  yy  mmaass  

  

  

  



  

  

  

  

CCIIRRCCUUIITTOOSS    DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  
LLaa  pprruueebbaa  ddee  MMaarraatthhoonn  ssee  rreeaalliizzaarraa  eenn  uunn  cciirrccuuiittoo  ppllaannoo,,  rrááppiiddoo  yy  ccoosstteerroo  ddee  1100  yy  2211  

KKmm,,  eell  ccuuaall  ssee  rreeaalliizzaa  aannuuaallmmeennttee  eenn  CCUUBBAA,,  tteenniieennddoo  uunnaa  aacceeppttaacciióónn  NNaacciioonnaall  ee  

IInntteerrnnaacciioonnaall,,  eell  ccuuaall  eessttaarráá  ddeebbiiddaammeennttee  ccoonnttrroollaaddoo,,  sseeññaalliizzaaddoo  yy  hhoommoollooggaaddoo  

iinntteerrnnaacciioonnaallmmeennttee  ppoorr  ssuu  ccoommiittéé  oorrggaanniizzaaddoorr..  

LLaa  llíínneeaa  ddee  SSaalliiddaa  eessttaarráá  uubbiiccaaddaa  eenn  eell  HHootteell  MMeelliiáá  VVaarraaddeerroo  yy  llaa  MMeettaa  eenn  llaa  CCéénnttrriiccaa  

AAvveenniiddaa  PPrriimmeerraa,,  eennttrree  llaass  ccaalllleess  5544  yy  5555  ddee  VVaarraaddeerroo  lluuggaarr  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  ttuurrííssttiiccaa,,  

ccuullttuurraall  yy  ssoocciiaall  ddee  llaa  ccaappiittaall  mmaattaanncceerraa..  
  

CCIIRRCCUUIITTOO  DDEE  1100  KKmm  

  

  

CCIIRRCCUUIITTOO  DDEE  2211  KKmm  

  



  

  

  
  

EENNTTRREEGGAA  DDEE  DDOORRSSAALLEESS    
SSee  rreeaalliizzaarráá    hhaassttaa  eell    2288  ddee  MMaarrzzoo  ddee  22001199,,  ddee  0099::0000  aa  2200::0000  hhoorraass..  LLuuggaarr  ppoorr  ddeeffiinniirr..  

LLooss  DDoorrssaalleess  sseerráánn  ppeerrssoonnaalleess  ee  iinnttrraannssffeerriibblleess  yy  ddeebbeerráánn  sseerr  rreeccllaammaaddooss  PPOORR  CCAADDAA  

ddeeppoorrttiissttaa  oo  ppoorr  eell  ddeelleeggaaddoo  ddee  ccaaddaa  eeqquuiippoo..  
  

PPRREEMMIIAACCIIOONN    
  

MMEEDDAALLLLAASS  PPAARRAA  LLOOSS  TTRREESS  PPRRIIMMEERROOSS  CCLLAASSIIFFIICCAADDOOSS    

EENN  CCAADDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  

  

TTRROOFFEEOOSS  PPAARRAA  LLOOSS  GGAANNAADDOORREESS  EENN  CCAADDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  
  

CCllaassiiffiiccaacciióónn  CCaatteeggoorrííaass  MMaarraattóónn  33  KKmm  DDaammaass  yy  VVaarroonneess  

11ºº,,  22ºº,,  33ºº  

CCllaassiiffiiccaacciióónn  CCaatteeggoorrííaass  MMaarraattóónn    4422  KKmm  DDaammaass  yy  VVaarroonneess  

11ºº,,  22ºº,,  33ºº  
  

SSEE  RREEAALLIIZZAARRAA::    
FFIINNAALLIIZZAADDAA  LLAA  MMAARRAATTOONN  EENN  EELL    PPRROOPPIIOO  EESSCCEENNAARRIIOO  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS    

  

SSEERRVVIICCIIOOSS  MMÉÉDDIICCOOSS  
LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  ggaarraannttiizzaarráá  llooss  SSeerrvviicciiooss  MMééddiiccooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  aatteennddeerr  aa  llooss  

ccoorrrreeddoorreess  eenn  llooss  ppuunnttooss  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  ddee  ccoommppeetteenncciiaa,,  yy  llaa  LLIINNEEAA  DDEE  PPAARRTTIIDDAA..  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  rreeccoommiieennddaa  aa  ttooddooss  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  qquuee  ssee  ssoommeettaann  aa  uunn  

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  mmééddiiccoo  pprreevviioo  aa  llaa  pprruueebbaa,,  aacceeppttaannddoo  ttooddoo  ppaarrttiicciippaannttee  eell  rriieessggoo  

ddeerriivvaaddoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddeeppoorrttiivvaa..  

LLooss  sseerrvviicciiooss  mmééddiiccooss  qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiooss  ffuueerraa  ddeell  cciirrccuuiittoo  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  ddeebbeerráánn  

eessttaarr  rreepprreesseennttaaddooss  ppoorr  eell  sseegguurroo  mmééddiiccoo  ppeerrssoonnaall  ddee  ccaaddaa  ddeeppoorrttiissttaa  oo  mmiieemmbbrroo  ddee  

ccaaddaa  ddeelleeggaacciióónn..    

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  
LLaass  IInnssccrriippcciioonneess::  SSee  rreeaalliizzaarráánn  aa  ttrraavvééss  llooss  ssiigguuiieenntteess  eemmaaiillss::  

FFeeddeerraacciioonn  CCuubbaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee::  ddaavviiddmmeessaarriivveerroo@@ggmmaaiill..ccoomm  

DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall::  yyeenniisseeyy..eesstteevveezz@@ggmmaaiill..ccoomm  ––  WWhhaattssAApppp  ++5533  5555221133446611  

CCoommiissiioonn  NNaacciioonnaall::  ssaabbrriippeelloottaa@@nnaauuttaa..ccuu  

DDiirreeccttoorr  DDeeppoorrttiivvoo::  ttoonnyy..ggaarrcciiaaaaccuunnaa@@wwoorrllddsskkaattee..oorrgg  ––  WWhhaattssAApppp  ++5533  5533331144660033  

CCoommiittéé  TTééccnniiccoo::  wwoorrllddsskkaatteehhaabbaannaa22001199@@ggmmaaiill..ccoomm    ––  WWhhaattssAApppp  ++5533  5522555588330055  

  

SSee  hhaaccee  iimmpprreesscciinnddiibbllee  eell  eennvviióó  ddeell  nnoommbbrree  ccoommpplleettoo,,  nnuummeerroo  ddee  ppaassaappoorrttee  uu  oottrroo  

ddooccuummeennttoo  aaccrreeddiittaattiivvoo  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  iinnssccrriippcciióónn..      
  

LLaass  iinnssccrriippcciioonneess  ppaarraa  llaass  MMaarraatthhoonn  cceerrrraarraann  eell  ddííaa  2288//0033//22002200  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  qquuee    

nnoo    ccuummppllaann    eell    ppllaazzoo    ddee    iinnssccrriippcciióónn    nnoo    ssee    lleess    ppeerrmmiittiirráá    ppaarrttiicciippaarr..  
  

TTAASSAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONN::  5500  UUSSDD  $$,,    ppoorr  DDeeppoorrttiissttaa..  

SSeerráá  GGRRAATTUUIITTOO  ppaarraa  llooss  PPaattiinnaaddoorreess  CCuubbaannooss..    

  

  
  

mailto:davidmesarivero@gmail.com
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mailto:tony.garciaacuna@worldskate.org
mailto:worldskatehabana2019@gmail.com


  

  

  
  

OOFFEERRTTAASS  DDEE  AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO  YY  PPAAQQUUEETTEESS  TTUURRIISSTTIICCOOSS  
LLooss  iinntteerreessaaddooss  ddeebbeerráánn  aacccceeddeerr  aa  llooss  eemmaaiill  qquuee  aappaarreecceenn  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  aattrraavveezz  ddee  

llooss  ccuuaalleess,,  ppooddrrííaann  ssoolliicciittaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  llaass  ooffeerrttaass  ddee  aalloojjaammiieennttoo  yy  

ttrraannssppoorrttaacciióónn  ggeenneerraall  ddeessddee  ssuu  lllleeggaaddaa  aa  CCUUBBAA  eell  ccuuaall  rreepprreesseennttaa  aa  llaa  AAGGEENNCCIIAA  

CCUUBBAADDEEPPOORRTTEESS  SS..AA..  eemmpprreessaa  eennccaarrggaaddaa  ddee  llaa  aatteenncciióónn  aa  llaass  ddeelleeggaacciioonneess  

ddeeppoorrttiivvaass  qquuee  ppaarrttiicciippaann  eenn  CCUUBBAA  eenn  eevveennttooss  DDeeppoorrttiivvooss  NNaacciioonnaalleess  ee  

IInntteerrnnaacciioonnaalleess..  

EEmmpprreessaa  CCuubbaaddeeppoorrtteess  SS..AA::    

mmiigguuee@@ccuubbaaddeeppoorrtteess..ccuu,,  

llaarriittzzaa@@ccuubbaaddeeppoorrtteess..ccuu  
  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS    
LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  pprruueebbaa  nnoo  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llooss  ddaaññooss  ffííssiiccooss  oo  mmoorraalleess  

qquuee  ppuueeddaann  ssuuffrriirr  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  oo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  

ddee  ééssttaa,,  eexxiimmiieennddoo  ddee  ttooddaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ddee  ccuuaallqquuiieerr  aacccciiddeennttee,,  

lleessiióónn  qquuee  ppuuddiieerraa  ssuuffrriirr  aanntteess,,  dduurraannttee  yy//oo  ddeessppuuééss  ddee  llaa  pprruueebbaa,,  rreennuunncciiaannddoo  aa  uunnaa  

aacccciióónn  lleeggaall  ccoonnttrraa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn..    

LLoo  nnoo  pprreevviissttoo  eenn  eell  rreeggllaammeennttoo,,  aassíí  ccoommoo  llaass  rreeccllaammaacciioonneess,,  sseerráá  rreessuueellttoo  ppoorr  eell  JJuueezz  

áárrbbiittrroo,,  yy  eell  CCoommiittéé  ddee  aappeellaacciioonneess  ddeell  eevveennttoo,,  ccoonn  aarrrreegglloo  aa  llooss  rreeggllaammeennttooss  ddeell  SSTTCC,,  
WWOORRLLDD  SSKKAATTEE,,  WWOORRLLDD  SSKKAATTEE  AAMMEERRIICCAA  yy  llaa  FFeeddeerraacciióónn  CCuubbaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee  

ssoobbrree  RRuueeddaass..  

TTooddooss  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  qquuee  ttoommeenn  llaa  ppaarrttiiddaa,,  aacceeppttaann  eell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo..  EEnn  ccaassoo  

ddee  rreeccllaammaacciióónn,,  pprreevvaalleecceerráá  eell  ccrriitteerriioo  ddeell  CCoommiittéé  TTééccnniiccoo  yy  llaa  CCoommiissiioonn  DDiisscciipplliinnaarriiaa  

ddeessiiggnnaaddaass  eenn  llaa  RReeuunniióónn  TTééccnniiccaa  ppaarraa  llaa  MMaarraatthhoonn..  
  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONN    
EEll  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr  ddeell  MMaarraattóónn  SSkkaattee  ddee  VVaarraaddeerroo  iinnffoorrmmaa  qquuee  ttooddoo  ppaattiinnaaddoorr  

iinnssccrriittoo  eenn  eell  eevveennttoo  tteennddrráá  ddeerreecchhoo  aa::  

  RReecciibbiirr  llaa  mmeeddaallllaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  EEvveennttoo..  

  RReecciibbiirr  eell  PPuulllloovveerr  ddeell  EEvveennttoo..  

  RReeaalliizzaarrssee  eell  cchheeqquueeoo  MMééddiiccoo  PPrreevviioo  aall  EEvveennttoo  ssii  lloo  ssoolliicciittaa..  

  RReeaalliizzaarrssee  eell  cchheeqquueeoo  MMééddiiccoo  ppoosstteerriioorr  aall  eevveennttoo  ssii  lloo  ssoolliicciittaa..  
                    

JJUUEECCEESS    NNAACCIIOONNAALLEESS  EE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  DDEESSIIGGNNAADDOOSS    
    

  JJuueezz  IInntteerrnnaacciioonnaall::  MMaannuueell  FFaanneeggoo  ((CCUUBBAA))  

  JJuueecceess  NNaacciioonnaalleess::  ((CCUUBBAA))    

  VVoolluunnttaarriiooss  TTééccnniiccooss  ddeell  CCiirrccuuiittoo  MMaarraatthhoonn::  ((CCUUBBAA))  
  

          

        DDaavviidd  MMeessaa  RRiivveerroo                  NNaanniieesskkaa  YYeenniissééii  EEssttéévveezz  GGaarrccííaa    

                    PPrreessiiddeennttee                                        DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  

FFeeddeerraacciioonn  CCuubbaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee                CCoommiissiioonnaaddaa  PPrroovviinncciiaall  MMaattaannzzaass                        
  

  

  

SSaabbrriinnaa  SSáánncchheezz  CCoommppaanniioonnii                      TToonnii  GGaarrccííaa  AAccuuññaa    

      CCoommiissiioonnaaddaa  NNaacciioonnaall            FFeeddeerraacciioonn  CCuubbaannaa  ddee  PPaattiinnaajjee  

                                      DDeeppaarrttaammeennttoo  DDeeppoorrttiivvoo  WWSS      

          

mailto:migue@cubadeportes.cu,
mailto:laritza@cubadeportes.cu

