
 

 

 

JORNADA CLASSIFICATÒRIA “DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO” 

(Modificació) 

El Club Atletisme Tarragona organitza una jornada emmarcada dins del campionat 2017 

“Divirtiéndose con el Atletismo” el dissabte 14 de gener de 2017 a les instal·lacions 

municipals d’atletisme de Cambrils. 

REGLAMENT 

Art. 1er. Hi podran participar tots els alumnes matriculats en centres escolars de secundària 

d’arreu de Catalunya, caldrà però que tingui llicència escolar o federada. Cada participant 

podrà participar a les proves que vulgui. 

Art. 2on. Les inscripcions caldrà fer-les mitjançant correu electrònic a l’adreça 

ecat@clubatletismetarragona.cat abans del divendres 13 a les 23:00 hores. Cal indicar 

centre, nom de l’alumne i any de naixement. 

Art. 3er. Els atletes participants hauran de portar l’equipació de la seva escola. 

Art. 4art. El control anirà a càrrec de jutges de la FCA i el cronometratge serà manual. 

Art. 5è. Es seguiran les normes de concurs i curses establertes pel programa “Divirtiéndose 

con el Atletismo”. Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d’acord amb les 

normes de la I.A.A.F. versió espanyola.  

Art. 6è. Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que 

puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.  

Art. 7è. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest 

Reglament.  

Art. 8è. El horari de la competició serà el següent:  

MASCULÍ HORA FEMENÍ 

60 metres tanques (2002/2003) 10:00  

 10:10 60 metres tanques (2002/2003) 

 10:20 50 metres tanques (2004) 

60 metres (2002/2003) 10:30  

 10:35 60 metres (2002/2003) 

 10:40 50 metres (2004) 

Alçada (2002/2003) * 11:00 Alçada (2002/2003) * 

 11:15 Llargada (2004) 

Pes (2002/2003) 12:10 Pes (2002/2003) 

 12:20 Pes (2004) 

1.000 metres (2002/2003) 12:45 1.000 metres (2002/2003) 

 13:05 800 metres (2004) 

1500 m marxa (2002/2003) 13:15 1500 m marxa (2002/2003) 

 

*La cadència per la prova d’alçada serà: 1,05 m i de tres en tres. 
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