
   

 
CONTROL DE LLANÇAMENT DE MARTELL 

Camp d'Atletisme Antonio Amorós 
Dissabte 25 de febrer de 2017 

 

 
REGLAMENT: 

Art. 1   La Unió Colomenca d'Atletisme, amb el vist-i-plau de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, organitza un 
control de llançament de martell el proper dissabte 25 de febrer de 2017 al Camp d'Atletisme Antonio Amorós de 
Santa Coloma de Gramenet. 

Art. 2   Podran participar-hi tots els atletes amb llicència tramitada per la FCA per a la temporada 2016-2017. 

Art. 3   Passaran a la millora els 8 millors atletes classificats de cada categoria. 

Art. 4   Seran d’aplicació les Normes Generals d’Aire Lliure que figurin en la reglamentació de competicions. 

Art. 5   El nombre màxim d’atletes inscrits per categoria serà de 10 i passaran a la millora el 8 millors atletes de cada 
categoria. 

Art. 6   Les inscripcions es faran per correu electrònic a l’adreça elsiego2@hotmail.com  amb data límit el 22 de febrer de 
2017 a les 22:00 h.  

 L’organització per tal de cobrir despeses, cobrarà per prova 5,00 €. 

Art. 7   A les inscripcions s’ha de fer constar el Nom i Cognoms, llicència, any de naixement, categoria i club. 

Art. 8   El llistat dels inscrits sortirà publicat a la web del club el dijous abans de la prova. 

Art. 9   Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al jutge àrbitre fins 30 minuts després d’haver-se produït l’incident. 

Art. 10   Els horaris són els següents: 

   9:00  h   Martell Cadet Femení – Juvenil Femení 

   10:30  h   Martell Absolut Femení – Cadet Masculí 

   12:00  h   Martell Absolut Masculí – Júnior Masculí 

              Aquest horari pot variar en funció de la participació en cadascuna de les proves. 

Art. 11 La Unió Colomenca d’Atletisme i la FCA no es fan responsables dels danys morals i/o materials que puguin patir 
participants, jutges o espectadors durant el transcurs de les proves 


