REGLAMENT JOCS DE NADAL 2016
1.- La Unió Atlètica Barberà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barberà i el vist-i-plau de la Federació Catalana
d'Atletisme, organitza el dissabte 17 de desembre a les pistes d'atletisme del Complex Esportiu de Can Llobet una nova
edició dels Jocs de Nadal. Competició atlètica amistosa per a les categories de promoció.
2.- Podran participar tots els nens i nenes que hagin nascut en el 2004‐2005 (Infantils), 2006-2007 (Alevins), 2008‐2009
(Benjamins) i 2010-2011 (Prebenjamins) i que tinguin llicència de la Federació Catalana d'Atletisme.
3.- Proves i sistema de competició:
PREBENJAMINS: Tots els inscrits hauran de participar a un circuit d'habilitat, el salt de llargada i cursa de 60m. És tracta
d'una participació sense classificació final, es puntuarà totes les proves al mateix dorsal.
BENJAMINS: Tots els inscrits hauran de participar al salt de llargada, el llançament de pes, els 60mll i els 400mll. Es
realitzarà una classificació final per a nois i noies adjudicant 15 punts al primer classificat a cada prova individual i 14 al
segon, 13 al tercer i a partir del 15è un punt a cadascú.
ALEVINS: Tots els inscrits hauran de participar al salt de llargada, el llançament de pes, els 60mll i els 600mll. Es
realitzarà una classificació final per a nois i noies adjudicant 15 punts al primer classificat a cada prova individual i 14 al
segon, 13 al tercer i a partir del 15è un punt a cadascú.
INFANTILS: Tots els inscrits hauran de participar al salt de llargada, el llançament de pes, els 60mll i els 600mll. Es
realitzarà una classificació final per a nois i noies adjudicant 15 punts al primer classificat a cada prova individual i 14 al
segon, 13 al tercer i a partir del 15è un punt a cadascú. Als concursos de llargada i pes només es faran 3 intents. En la
categoria infantil a més els vuit millors faran millora. A la categoria prebenjamí competiran conjuntament nois i noies.
4.- Premis: Hi haurà premi per a tots els participants prebenjamins. I premis per als 3 primers nois i noies de les
classificacions finals de les categories benjamí, aleví i infantil.
5.- Només les curses de les categories benjamí i aleví i totes les proves de la categoria infantil estaran controlades per
jutges de la Federació Catalana d'Atletisme. La resta les controlaran voluntaris i monitors.
6.- Horari:

7.- Inscripcions: Les inscripcions tenen un preu de 5Eur per tots els atletes federats. S'han d'enviar en excel (indicant
NOM, COGNOM, DATA DE NAIXEMENT, ENTITAT i número de LLICÈNCIA per a les categories benjamí, aleví i infantil) al
correu electrònic escuelauabarbera@gmail.com fins el dimecres 14 de desembre a les 20h.

