
Control de preparació temporada aire lliure

Estadi Municipal d’Atletisme Josep Molins
- SABADELL -

Dissabte 27 de març de 2021

ORGANITZA: AMB EL SUPORT:



CONTROL RELLEUS DE PROMOCIÓ PREPARACIÓ TEMPORADA AIRE LLIURE

La Joventut Atlètica Sabadell amb l’autorització de la Federació Catalana d’atletisme i amb el 
suport de l’Ajuntament de Sabadell, organitza el proper dissabte 13 de Març de 2021 en jornada 
de tarda, una jornada de relleus de promoció per les categories SUB10, SUB12, SUB14 i SUB16.

NORMES DE PARTICIPACIÓ:

• Els atletes hauran de tenir tramitada la seva llicència per la FCA. 

• Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del sistema d’inscripcions ISIS disponible 
a la web de la FCA https://isis.rfea.es/sirfea2/

• La data límit d'inscripció serà el DIMARTS abans de la competició. No s'acceptaran inscripcions 
el mateix dia de la prova.

• El numero màxim de participació per relleu es 16 equips. Es publicarà la llista d’admesos a la 
web del club i de la FCA. (pendents d’aforament per possible augment de participació)

• Els Clubs podran presentar UN equip per relleu. La Joventut Atlètica Sabadell com a club 
organitzador es reserva la possibilitat de presentar 2 equips.

• En cas de quedar sense cobrir les 16 places per relleu es publicaran a la web de la JA Sabadell, 
DIJOUS i s’acceptaran inscripcions d’un segon equip per club.

• Els atletes només podran participar en un equip a cada relleu.

• Per tal de cobrir les despeses del control, el cost del dorsal per equip participant serà de 7€ (per 
prova).

• El cronometratge serà electric.

• El dorsal s’haurà de portar visible a la part davantera .

• A les categories Sub10 i Sub12 es permetrà l’inscripció d’equips mixtes fora de concurs.

Horaris

ACCÈS HORARI 
INSTAL·LACIÓ PROVA

15:30 16:00 4 x 60 SUB12 M (16)
15:40 16:10 4 x 60 SUB12 F (16)
15:55 16:25 4 x 60 SUB10 M (16)
16:10 16:35 4 x 60 SUB10 F (16)
16:30 17:00 3 x 600 SUB12 M (16)
16:45 17:15 3 x 600 SUB12 F (16)
17:10 17:40 4 x 80 SUB14 M (16)
17:20 17:50 4 x 80 SUB14 F (16)
17:40 18:10 4 x 100 SUB16 M (16)
17:50 18:20 4 x 100 SUB16 F (16)
18:00 18:30 4 x 200 SUB14 M (16)
18:10 18:40 4 x 200 SUB14 F (16)
18:30 19:00 4 x 300 SUB16 M (16)
18:45 19:15 4 x 300 SUB16 F (16)

https://isis.rfea.es/sirfea2/


PREMIS 
Trofeu commemoratiu pels 3 primers classificats per prova
Obsequi a tots els participants.

NORMES COVID
Els dorsals es lliuraran a l’entrada dels equips a la instal·lació en l’horari indicat. 
Es permetrà l’entrada de 1 delegat/entrenador per equip (si l’aforament ho permetés el dia 
de la competició es permetran 2 delegats)
Registre de delegats al següent enllaç: FORMULARI
L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment excepte els atletes en el moment de la 
competició.
Els atletes hauran d’abandonar la instal·lació en acabar la prova, per poder mantenir 
l’aforament permès i així permetre un desenvolupament correcte de la jornada.
S’hauran de respectar les indicacions de l’organització i del personal de la instal·lació en tot 
moment no fer-ho pot comportar sanció.
Donada la situació de canvis en les mesures i protocols per part de les autoritats, 
s’actualitzaran aquestes mesures els dies previs a la competició, prioritzant la participació de 
més atletes i l’accés de tècnics/delegats. 
NO ES PERMETRÀ L’ACCES DE PÚBLIC.

https://forms.gle/RNUFeDwxVpxnS1km9

