
          
                  

 
 

FESTIVAL SANT JOSEP  
 

REGLAMENT 
 

Art. 1er.: L'Agrupació Atlètica Catalunya i UBAE, amb autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i el control 
del col·legi de Jutges de la FCA organitzen el dia 18 de març de 2.017 el Festival Sant Josep a les pistes 
d’atletisme de Serrahima. 

 

Art. 2 on.: Tots els atletes participants hauran de tenir tramitada la corresponent llicència per a la temporada en curs. A 
les categories de promoció, la llicència vàlida serà la de la DGE i/o FCA i per les categories absolutes la 
llicència de la FCA/RFEA. 

 

Art. 3 er.: Les inscripcions es faran a traves de la intranet de la Federació fins el dimarts 14 de març a les 24.00 h. El 
preu serà 1 € per prova pels atletes de l’AAC i els seus clubs associats i per la resta de clubs el preu serà 2 € 
per 1 prova, 3 € dues proves i 4€ 3 proves, per tal de cobrir les despeses de jutges i estructura organitzativa. 
Les inscripcions de nins i pre-benjamins s’hauran d’enviar al següent correu: secretaria.aac@gmail.com 
amb el mateix plaç d’inscripció.  

  

Art. 4 rt: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins 30’ després d'haver-se fet públics els resultats o de 
succeït l'incident, dipositant 30 € que seran retornats en cas de fallar-se favorablement. 

 

Art. 5 è.: Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d’acord amb les normes de la I.A.A.F. versió 
espanyola. 

 

Art. 6 è.: 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. 7 è.: Hi haurà cronometratge elèctric. 
 

Art. 8 è.: La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest Reglament. 
 

Art. 9 è.: La cadència de l’alçada dels benjamins serà  0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.93 
 La cadència de la perxa serà  1.60 – 1.80 – 2.00 – 2.10 
 Als concursos no hi haurà millora 
 

Art. 10 è.: L’horari serà el següent: 
 
10:00  3000 m.mx  IF ‐ CF  PERXA  IF ‐ CF ‐ JVF  LLARGADA  AM  JAVELINA  CF ‐ JVF 

3000 m.mx  IM ‐ CM (Carrer 5) 

10:30  60 m.obst  NIN ‐ PBM  ALÇADA  BF 

10:35  60 m.obst  NIN ‐ PBF  DISC  AF 

10:45  2000 m.obst  JV ‐ JM 

10:55  2000 m.obst  JV ‐ JF  LLARGADA  AF 

11:05  1000 m.obst  IM 

11:15  1000 m.obst  IF 

11:25  1000 m.ll  BM  DISC  IF 

11:35  1000 m.ll  BF  ALÇADA  BM 

11:50  2000 m.ll  AM  TRIPLE  CF ‐ JVF 

12:00  2000 m.ll  AF  DISC  IM 

12:10  600 m.ll  NIN ‐ PBM 

12:20  600 m.ll  NIN ‐ PBF 

12:30  600 m.ll  IM ‐ CM  DISC  AM 

12:40  600 m.ll  IF ‐ CF 

12:50  800 m.ll  JV ‐ JM 

13:00  800 m.ll  JV ‐ JF 

13:10  100 m.ll  CF – JVF – JF        
13:20  100 m.ll  CM – JVM – JM        

 
 

Barcelona,  1 de març de 2.017 
 

                    V.I.P. 
                    F.C.A.   (a l’original)                                                                                                     AA CATALUNYA-UBAE 


