
                                                                 
 

 

NORMES GENERALS 

El Club Atlètic Mollet amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i sota el control 

del col·legi de jutges de la Federació, organitza un Control Social Open a celebrar el pròxim dia 

18 de març 2017 a l'Estadi Municipal de La Pedra Salvadora de Mollet (Barcelona). 

Aquesta jornada està oberta tant a atletes federats com al públic en general que vulgui fer 

qualsevol de les proves open. Els atletes federats i de l’Escola del Club Atlètic Mollet tindran 

prioritat a les inscripcions. 

Art.1. Llicència. Tots els atletes federats hauran de tenir la corresponent llicència federativa 

tramitada per a la temporada en curs. 

Art.2. Inscripcions. Es faran a la pista el mateix dia de la competició 

Art.3. Preu. El preu és de 6€ i es podran fer totes les proves que es desitgi. Aquest preu inclou 

el dinar. 

Art.4. Participants. Poden participar atletes de totes les categories 

Art.5. Dorsals. A la inscripció s’entregarà als atletes el corresponent dorsal, i que hauran de 

portar per poder participar 

Art.7. Jutges i cronometratge. La prova estarà sota el control del col·legi de jutges de la 

Federació Catalana d’Atletisme. Per a la presa de temps s'emprarà cronometratge manual. 

Art.8. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts després de la 

proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a retornar en el cas d'atendre la 

seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva. 

Art.9. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de l'I.A.A.F o per les 

normes de la Federació Catalana d'Atletisme. 

Art.10. El Club Atlètic Mollet i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels 

perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant aquesta 

competició. 

Art.11. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'aquest Reglament. 

  



                                                                 
 

HORARI 

10:00 60 m.ll. Benjami/Aleví M/F 

10:30 80 m.ll. Infantil M/F   

11:00    Llargada B/A/I  Pes Cad/Jv/Jr/Pr/Abs 

11:30 100 m.ll C, Jv,Jr, Pr, Abs M/F    

12:00    Llargada Abs   

12:30 800 (federat)     Pes B/A/I 

13:00 1.000 open 

13:30 1.500 (federat) 


