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CONTROL INTERN DE PISTA A L'AIRE LLIURE 

VIC, 22 DE FEBRER DE 2017 

 
1.- El Club Atlètic Vic, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, 

organitza un Control intern a l'aire lliure a les pistes municipals "Josep M. Pallàs" 

de Vic el dimecres 22 de febrer de 2017. 

 

2.- Només podran prendre part de les proves els atletes federats del Club Atlètic 

Vic. 

 

3.- Els organitzadors no es fan responsables dels possibles danys morals i/o 

materials que poguessin causar els participants en aquestes proves.  

 

4.- Durant la celebració d'aquest Control només tindran accés a l'interior de la 

pista els jutges, els atletes que estiguin participant en alguna prova i les persones 

autoritzades pel Sr. Jutge Àrbitre.  

 

5.- Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF 

(versió catalana). 

 

6.- Les inscripcions es podran fer a la secretaria del club, o bé al correu 

cavic@cavic.cat, com a màxim el mateix dimecres 1h abans del control, 

especificant el nom i cognoms, any de naixement de l’atleta i les proves que 

realitzarà. 
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7.- HORARI i proves: 

17,50	   60mt	  AM/F	   Llargada	  IM/F	  

	  18,00	   60mt	  CM	  

	   	  18,05	   60mll	  BM/F	  

	   	  18,10	   60mll	  CM/F	  

	   	  18,15	   80mll	  IM/F	   Llargada	  AM/F	  

	  18,25	   1000mll	  BM/F	  

	   	  18,35	   600mll	  CM	  

	   	  18,45	   1000mll	  Abs.M	  

	   	  18,55	   1000mll	  Abs.F	  

	   	  19,10	   800mll	  Abs.M	  

	   	  19,15	   200mll	  Jv/Ju.M	  

	   	  19,20	   800mll	  Abs.F	  

	   	  19,30	   1500mll	  Abs.M	  
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