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Sant Celoni 
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Col·labora:                                             Organitza:    



 
 

REGLAMENT 
  
Art 1.- El Club Atletisme Baix Montseny, organitza aquest I Control de Llançaments  amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni, l’autorització de la Federació Catalana 
d’Atletisme, el Consell Esportiu del Vallès Oriental i el control tècnic del Comitè Català de 
Jutges de la FCA.  
  
Art 2.- Les proves es desenvoluparan a la Pista Municipals d’Atletisme de Sant Celoni el 
dissabte 25 de març de 2017   a partir de les 09 hores  del matí .  
  
Art 3.- Podran participar tots els atletes amb llicència federativa i/o escolar tramitada per a 
la temporada en curs.  
  
Art 4.- Els atletes participants hauran d’abonar els drets d’inscripció de 5€ i podran 
participar en  una, dues o més proves.   
  
Art 5.- Les inscripcions hauran d’enviar-se en el Formulari de les Inscripcions, abans de 
les 20.00 hores del dimecres anterior a la celebració de la competició (22 de març ) per 
correu electrònic al Club organitzador:  

inscripcions@atletisme-baixmontseny.cat  
  
Art. 6.- El  Formulari per realitzar les inscripcions el trobareu a :  
 

http://atletisme-baixmontseny.cat/organitzacions/fo rmulari-inscripcions-2/  
on s’haurà de fer constar totes les dades i les proves a participar. El mateix dia de la 
competició i fins 30 minuts abans de l’inici de les proves també seran acceptades. 
 
Art 7.- Tots els atletes hauran de confirmar la seva participació al recollir el dorsal  
 
Art 8.- Els resultats seran publicats a la xarxa internet i a la pàgina web del Club 
organitzador:  

www.atletisme-baixmontseny.cat  
 
Art. 9.- En els llançaments de les categories grans, les 8 millors marques realitzaran els 3 
intents de millora. En els llançaments de les categories Alevins Masc. i Fem. els atletes no 
realitzaran millora.  
 
Art 10.- En el salt de4 llargada categoria Benjamins i Prebenjamins Masc. i Fem. els 
atletes no realitzaran la millora. 
 
Tot allò no previst serà resolt d’acord amb la reglamentació federativa i decisió del Jutge 
Àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable.  
  
Art. 12.- L’Ajuntament de Sant Celoni, la Federació Catalana d’Atletisme, el Consell 
Esportiu del Vallès Oriental i el Club Atletisme Baix Montseny no es fan responsables dels 
danys i perjudicis que puguin tenir o causar els participants i espectadors.  
  
Art 13.- El fet d’inscriure’s representa la total acceptació del present Reglament.  
  
   
 
 

 



 
 

Horari Estimatiu Control Llançaments, 25 de març de  2017 
 

Aquests horaris poden ser modificats en funció del nombre de participants i criteri 
del Jutge – Àrbitre 

(Cronometratge manual) 
 
 
 
 
A les 09.00 5.000 m. marxas Cat. Abs. Masc. / Fem 
  
A les 09.45 5.000 m. llisos Cat. Abs. Masc. / Fem.    Disc (2 Kg) Cat. Abs. Masc.  
         Disc (800gr) IM+IF+CF 
         Disc (600g) AM / AF 
 
A las 10.10  3.000 m. l. IM      
  3.000 m. l. IF   
  3.000 m. l. CM  
  3.000 m. l. CF 
 
A las 10.30 1.000 m. l. IM   Llargada PREB M / F 
      :.argada BM + BF 
  1.000 m. l. IF   
 
A les 10.45 2.000 m. l. AM  
                      2.000 m. l. AF 
 
A las 11.00 600 m. l. CM      Martell (7,260 Kg.) Cat. Abs.   
  600 m. l. CF      Martell (3 Kg.) JLF+ CF+ IM 

Martell (2 Kg.) IF 
A les 11.15 600 m. l. AM  
  600 m. l. AF.  
   
 A les 11.30 1.000 m. l. BM  
  1.000 m. l. BF  
 
A las 12.00 1.500 m. llisos Cat. Abs. Masc   Pes (7,260Kg) Cat.  Abs.  
  1.500 m. llisos Cat. Abs. Fem.    Pes (3Kg) IM + CF + JLF 
         Pes (2Kg) AM + AF + IF 
A las 12.30 50 m. l. PREM 
  50 m. l. PREF 
  60 m. l. BM 
  60 m. l. BF 
  60 m. l. AM 
  60 m. l. AF 
  80 m. l. IM 
  80 m. l. IF 
  100 m. l. CM 
  100 m. l. CF 
 
 
 


