
 

 

LIII CAMPIONATS DELS VALLÈS 
REGLAMENT 

 
  
Art. 1r.- El Club Atlèsme Sant Celoni organitza els propers dies 1 i 6 d’novembre de 2016 els LIII 
Campionats del Vallès, a disputar a els Pistes Municipals d’Atletisme de Sant Celoni sota el control 
tècnic del Col·legi de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. 
 
Art. 2n.- L’horari i ordre de proves s’adjunta en un full a part. 
 
Art. 3r.- Podran participar tots aquells atletes que: 

 Pertanyin a Clubs dels Vallès Occidental o Oriental 
 Resideixin a algun municipi del Vallès Occidental o Oriental (s’haurà de demostrar 

documentalment, en el moment de retirar el dorsal) 
I que tinguin tramitada per la temporada en curs la llicència federativa. 
 
El preu de la inscripció per prova i atleta serà: 

 Atletes pertanyents a clubs vallesans de la Roda Organitzadora: gratis. 
 Atletes pertanyent a clubs vallesans que no són de la Roda Organitzadora: 5 Euros per 

atleta i prova, i 10 Euros per relleu.  
 Atletes residents a municipis vallesans: 5 Euros per prova 

Atletes fora de concurs: mirar article 5è del present reglament 
 
Les proves que es podran fer per categoria son: 
Aquest Campionat esta reservat a atletes de la categoria cadet en endavant amb les particularitas 
següents: 
Cadets masculí : totes les proves menys 110 m.t, 400m.t, 3000 m.obst., 10000 m.ll i els 4 
llançaments. 
Cadets femení : totes les proves menys  3000 m.obst. 
A partir de juvenil masculi i femeni: totes les proves. 
 
 
Art. 4rt.- Podran optar a títol i medalla els atletes de clubs vallesans i els atletes residents a 
municipis vallesans. Els atletes amb nacionalitat estrangera no podran optar a títol i medalla.  Els 
atletes estrangers de clubs vallesans podran participar i puntuar, si procedeix, pel seu club. El 
nombre màxim d’estrangers inscrits per cada club i jornada serà de dos. 
 
Art. 5è.- Podrà haver inscripcions fora de concurs a aquelles proves que el Club Organitzador 
cregui convenient. Els atletes interessats hauran de sol·licitar la seva inscripció, com a mínim, una 
hora abans del començament de la prova. El Club Organitzador podrà acceptar o no aquella 
sol·licitud d’inscripció. Els drets d’inscripció seran de 6 Euros per prova i els atletes inscrits han de 
saber que no optaran a títol ni medalla i no podran accedir a la millora en els concursos. 
 
Art. 6è.- Les inscripcions seran presentades al Club Organitzador COM A MOLT TARD A LES 
20H DEL DIJOUS ANTERIOR A LA CELEBRACIÓ DE CADA JORNADA. Es podran enviar 



 

 

per fax al nº 93 8484081, o,a l’e-mail CLOMBARTE@TRULLAS.COM   o personalment a la 
Secretaria de les Pistes de Sant Celoni (sempre amb anterioritat al dia de les proves). 
 
A les inscripcions haurà de constar: Nom i cognoms, any de naixement, llicència, prova i marca de 
cada atleta (per a les curses). 
 
Tots els clubs participants designaran un delegat i faran saber el seu nom al club organitzador. Tota 
la relació entre l’organització i els atletes es farà a traves dels delegats dels clubs, sempre que pugui 
ser així. Es podran fer els canvis que calguin sempre que es comuniquin almenys 1 h. abans del 
començament de la prova en qüestió. 
 
 Art. 7è.- Nº de participants i nº de proves que poden fer: 
Cada atleta  podrà participar en 3 proves i un relleu com a màxim per jornada. Cada club podrà 
inscriure tants atletes com vulgui per prova. També als relleus es podrà inscriure més d’un equip 
per club, però únicament tindrà medalla els components del quartet mes ben classificat, a no ser que 
siguin menys de tres clubs els classificats. 
 
Art. 8è. - Puntuació per equips: 
No hi hauran marques mínimes per puntuar. 
Podran optar a ser Campions del Vallès per equips, únicament aquells clubs vallesans que formin 
part de la roda de clubs organitzadors.  
Es puntuarà a un atleta per prova, essent aquest atleta el més ben classificat de cada club a cada 
prova. Cada atleta només podrà puntuar en 2 proves i un relleu per jornada. 
 
Es puntuarà de la següent forma: N pel primer atleta, n -1 pel segon i així fins a l’últim atleta. N 
serà igual al número de clubs que formin part de la roda d’organitzadors per aquella edició. Els 
relleus es puntuaran donant Nx2 al primer equip classificat, n x 2-2 pel segon i així fins l’últim 
equip classificat. 
 
Art. 9è. - Col·locació dels llistons i cadència de pujada de les alçades. 
 
Perxa masculina: Des de l’alçada més baixa que demani un atleta pujant de 10 en 10 cm fins assolir 
o superar l’alçada de 3,70m., continuant de 5 en 5 cm. fins que quedi un sol atleta. 
 
Perxa femenina: Des de l’alçada més baixa que demani una atleta pujant de 10 en 10 cm. fins 
assolir o superar l’alçada de 3,00 m, continuant de 5 en 5 cm. fins que quedi una sola atleta. 
 
Alçada masculina: Des de l’alçada més baixa que demani un atleta pujant de 10 en 10 cm fins 
assolir o superar l’alçada de 1,50m, continuant de 5 en 5 cm fins assolir o superar els 1,70m., 
continuant de 3 en 3 cm fins que quedi un sol atleta. 
 
 Alçada femenina: Des de l’alçada més baixa que demani una atleta pujant de 10 en 10 cm fins 
assolir o superar 1,30m., continuant de 5 en 5 cm fins assolir o superar 1,50m, continuant de 3 en 3 
cm fins que quedi una sola atleta. 
 



 

 

Art. 10è. - Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts desprès 
de succeït l’incident o de ser coneguts els resultats de la prova. Aquest un cop valorades totes les 
proves presentades, prendrà una decisió, la qual comunicarà a l’interessat. Si aquesta no li és 
favorable podrà reclamar al Jurat d’apel·lació. 
Les reclamacions al Jurat d’Apel·lació es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 30 Euros, 
com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació segui acceptada. Les decisions del Jurat 
d’apel·lació seran inapel·lables. 
  
Art. 11è. – El C. A. Sant Celoni i la Federació Catalana d’Atletisme declinen tota la responsabilitat 
sobre els danys físics i/o morals que poguessin patir o causar els participants i espectadors en el 
decurs o després dels Campionats. 
 
Art. 12è. - Qualsevol tema no especificat en aquest reglament es resoldrà aplicant les normes 
d’atletisme de l’IAAF versió catalana, a criteri del club organitzador, consultant als delegats dels 
equips participants i si cal amb la decisió del Jutge Àrbitre de la competició. 
 
Art. 13è. – Els sols fet d’inscriure’s als Campionats suposa l’acceptació de tot el present Reglament. 
 
Sant Celoni, setembre de 2016.   Vis-i-plau F.C.A.(signat a l’original) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

HORARI I ORDRE DE PROVES 
 

 
1ª Jornada  1 de novembre 
 
 
9.00 h.    MARTELL F. 
9.35 h.  10.000mmxM    PERXA F LLARGADA M  
9.45 h.    JAVALOT M. 
10.40 h. 5.000 mllM 
10.45 h. 5.000mmxF (C5) 
11.05 h.  5.000mllF 
11.30 h. 800mllF 
11.40 h.  800mllM DISC F      ALÇADA M   TRIPLE F 
11.55 h. 400mtF     PES M 
12.10 h.  400mtM 
12.25 h. 200mllF 
12.40 h. 200mllM 
12.50 h.             3.000 obs F 
13.10 h. 4x100mllF 
13.15 h. 4x100mllM 
 
 
 
2ª Jornada 6 de novembre 
 
 
9.00 h.     MARTELL M 
9.30 h.       PERXA M 
10.15 h. 10.000mllM JAVALOT F    LLARGADA F 
11.00 h. 1.500mllF 
11.10 h.  1.500mllM 
11.30 h. 100mtF       ALÇADA F 
11.45 h.  110mtM 
12.00 h. 100mllF DISC M  TRIPLE M 
12.10 h. 100mllM 
12.25 h. 400mllF PES F 
12.35 h.  400mllM 
12.50 h. 3.000mobsM 
13.10 h. 4x400mllF 
13.20 h. 4x400mllM 
 
 
 


