CAMPIONATS SOCIALS CLUB ATLETISME CALELLA

REGLAMENT:
Art. 1r. El Club d'Atletisme Calella , organitza els proper dijous 15 de desembre de 2016, el
tercer campionat social de Calella, a disputar a les Pistes Municipals d'atletisme de Calella "La
Muntanyeta" (C/Llobet i Guri s/n), amb la col∙laboració de l'Ajuntament de Calella i la regidoria
d'Esports i sota el control tècnic del Col∙legi de Jutges de la Federació Catalana d'Atletisme.
Art. 2n. L'horari de les proves s'adjunta en el full apart.
Art. 3r. Podran participar tots els atletes que:





Pertanyin al Club d'Atletisme Calella.
Pertanyin a clubs de la Comarca del Maresme, i hagin estat invitats pel Club Atletisme
Calella.
Disposin de llicència federativa de la FCA en regla.
El preu de la inscripció per atleta serà: gratuït.

Art. 4rt. Podrà haver inscripcions fora de concurs en aquelles proves que el Club organitzador
cregui convenient. Els atletes externs als club d'Atletisme Calella interessats hauran de
sol∙licitar la seva inscripció per escrit fins el dimarts anterior a la jornada en que es realitzi la
prova, per tal que el club organitzador els pugui informar de la possibilitat de participació o no.
El Club Organitzador podrà acceptar o no aquella sol licitud d'inscripció.
Art. 5è. Proves autoritzades per categories en aquest campionat està reservat a atletes des de
pre‐benjamí fins a cadet.

Art. 6è. Les inscripcions hauran de fer‐les els clubs a través del full d’inscripció facilitat per
l’organització. Aquest full s’haurà d’enviar al correu o atletismecalella@gmail.com o
clubatletismecalella@gmail.com, COM A MOLT TARD A LES 21H DEL DIMARTS ANTERIOR A LA
CELEBRACIÓ DE CADA JORNADA.
No s'admetran inscripcions de cap club el mateix dia de la competició, excepte els atletesdel
club organitzador. A les inscripcions haurà de constar: Nom i cognoms, any de naixement,
llicència, prova/es.
Art. 7è. 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 través dels delegats dels
clubs, sempre que pugui ser així. Es podran fer els canvis que calguin sempre que es
comuniquin almenys una hora abans del començament de la prova en qüestió. S’haurà de
confirmar la participació dels atletes inscrits, com a mínim, una hora abans del començament
de cada prova per tal de poder confeccionar els fulls de sortida.

Art. 8è. Tots els participants en qualsevol competició oficial hauran de presentar‐se vestint la
samarreta del seu Club o Federació, segons el tipus de Competició o Campionat.

CAMPIONATS SOCIALS CLUB ATLETISME CALELLA
Art. 11è. El club d'Atletisme Calella juntament amb el jutge àrbitre i els delegats, podran
realitzar els canvis que tècnicament siguin necessaris en els horaris i ordre de proves si les
circumstàncies així ho aconsellen o obliguessin.
Art. 12è. Durant la celebració de qualsevol competició només tindran accés a l’interior de la
pista, els atletes que estiguin participant en alguna prova i les persones autoritzades pel Jutge
Àrbitre.
Art. 13è. El Club d'Atletisme Calella juntament amb la Federació Catalana d'Atletisme, i
l'Ajuntament de Calella juntament amb la regidoria d'Esports, no es fa responsable dels
possibles danys morals i/o materials que poguessin causar o causar‐se els participants en el
decurs o després d'aquestes proves.
Art. 14è. 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. 15è. El sols fet d'inscriure's als Campionats suposa l'acceptació d’aquest Reglament.

Calella, 30 de novembre de2016

El Club Organitzador

CAMPIONATS SOCIALS CLUB ATLETISME CALELLA

HORARIS I ORDRE DE PROVES:
JORNADA 15 DE DESEMBRE DE 2016:
17:45h
500 m.ll. Prebenjamí masculí‐femení (2010‐2011)
1000 m.ll. Benjamí masculí‐femení (2008‐2009)
2000 m.ll. Aleví masculí (2006‐2007)
2000 m.ll. Aleví femení (2006‐2007)
3000 m.ll. Infantil masculí (2004‐2005)
3000 m.ll. Infantil femení (2004‐2005)
3000 m.ll. Cadet masculí (2002‐2003)
3000 m.ll. Cadet femení (2002‐2003)

