
 

I Edició Lliga Comarcal de Pista 

 

El Club Atlètic Vic juntament amb l’Associació Atlètica Tona, interessats en el 

foment de la pràctica de l’esport de l’atletisme en pista d’aire lliure en edat de 

promoció, organitzen la 1a. Lliga Comarcal de Pista de Promoció, que ve aprovada 

per la Federació Catalana d’Atletisme, i que està composta de 3 jornades, dues 

de les quals seran a Vic i una a Tona. 

Per la seva participació serà necessària tenir tramitada la llicència esportiva 

corresponent a la temporada 2016-2017 i la participació serà única per les 

atletes de la comarca, ja que és un control intern. 

El preu per la participació a la Lliga Comarcal de Pista és de 5€ on s’inclou, 

inscripció i dorsal, aquest es recollirà i es pagarà a la primera jornada de 

participació. 

 

1- Dates, Llocs de Celebració 

1ª JORNADA - TONA 19/03/2017 

       10,00 60MLL B 
     10,10 60MLL A 
     10,15 80MLL I ALÇADA B 

    10,25 100MLL C 
     10,35 3000 MLL I-C 
     10,45 

      10,55 
 

LLARGADA I 
    11,00 

 
ALÇADA A  

    11,05 
      11,15 
 

LLARGADA C 
    11,25 

      11,35 600MLL A 
     11,45 

      11,55 1000MLL I-C 
     

12,00 
 
 

     



 

 

2ª JORNADA - VIC 26/03/2017 

       10,00 60MT B 
     10,10 60MT A 
     10,20 80MT I PILOTA B 

    10,25 100MT C 
     10,35 

      10,45 
 

PILOTA A 
    11,00 

 
DISC I 

    11,15 1000MLL B 
     11,30 2000MLL A DISC C 

    11,40 1000MO I 
     11,50 1500MO C 
      

 

3ª JORNADA I FINAL- VIC   02/04/2017 

      10,00 4X60MLL B 
    

10,15 4X60MLL A 
    10,25 4X80MLL I LLARGADA B 

   10,30 4X100MLL C 

    10,35 
 

JAVALINA I 
   10,45 

     10,55 
 

LLARGADA A 
   11,05 

    
  

11,15 
 

JAVALINA C 
   11,25 

     11,35 
     11,45 150MLL I 

    11,55 300MLL C 
     

 

 

 

 



 

 

2- Categories 

 

A continuació presentem les diferents categories segons l’any de naixement al 

qual el/la participant correspon.  

 

Categoria 
Any de 

naixement 

Prebenjamí Masculí/femení 2010-2011 

Benjamí Masculí/Femení 2008-2009 

Aleví Masculí/Femení 2006-2007 

Infantil Masculí/Femení 2004-2005 

Cadet Masculí/Femení 2002-2003 

 

 

 

3- Inscripcions 

 

Les inscripcions s’enviaran a cavic@cavic.cat, amb el format Excel que adjuntem 

a continuació:  

Els inscrits podran participar a totes les proves atlètiques destinades a la seva 

categoria. 

Termini. S’acceptaran inscripcions com a màxim el dijous previ a la jornada de 

participació. 
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4- Classificacions i resultats 

 

Les classificacions i els resultats es penjaran a la pàgina web del Club Atlètic Vic. 

 

Les puntuacions seran acumulables, és a dir, quantes més proves es facin més 

punts es podran obtenir. En funció del resultat obtingut en cada prova es crearà 

una classificació per a cada categoria. A continuació es mostra el sistema de 

puntuació. En cas d’empat, primerament es tindran en compte les victòries, i si 

persistís, el temps en segons i així successivament fins a resoldre l’empat. 

 

Les puntuacions per a cada una de les proves seran: 

 

  1er. 15 punts   6è.    6 punts 

  2n.  12 punts   7è.    5 punts 

  3r.  10 punts   8è.    4 punts 

 4t   8 punts   9è.    3 punts 

  5è   7 punts   10è.   2 punts 

 

A partir de la 11ena posició tots els participants tenen 1 punt acumulable a la 

classificació general. 

 

5- Concursos 

 

En les proves de salts i llançaments, hi haurà tres intents. No hi haurà opció a 

millora.  



 

 

 

6- Premis 

 

A la jornada final que es disputarà a les pistes de Vic, s’entregaran els següents 

premis: copes als tres primers classificats i medalla al 4t i 5è. Tots els 

premis seran per categoria i sexe. 

 

7- Accés i equipacions 

 

Durant cada una de les proves està totalment prohibit escalfar al tartà de la 

pista, on s’estarà fent les diferents proves. Aquesta violació de la normativa pot 

suposar la desqualificació de l’atleta per la prova, i si aquest és reincident la 

desqualificació de la Lliga comarcal. 

 

És totalment obligatori que els participants portin el dorsal al moment de la 

cursa i que aquest sigui visible. 

 

8- Reclamacions 

 

Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al comitè de competició del Club 

Atlètic Vic fins a un termini màxim de 48 hores després de la realització de la 

prova. 

 

 

 

 



 

 

 

9- Organitzadors 

 

Les entitats organitzadores tenen el poder de: 

- Poden realitzar els canvis que es creguin oportuns a nivell tècnic (canvis 

d’horaris o d’ordre) si les circumstàncies de la competició ho permeten o 

ho obliguessin. 

- Les curses només podran ser suspeses en cas que hi hagi inclemència 

meteorològica o factors de causa major. La suspensió de la cursa només la 

podrà ordenar el responsable de l’entitat organitzadora, el veredicte del 

qual serà inapel·lable. 

 

Per un altre costat, les entitats organitzadores no es fan responsable dels danys 

material i/o morals que puguin causar o causar-se els participants i públic 

assistent. 

 

10- Altres 

 

Tot el que no queda especificat en aquesta normativa es regira  per el reglament 

de la IAAF. 

 

 

Vic, 7 de març de 2017. 

 

 


