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CONTROL DE RELLEUS – CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS
Diumenge 26 de març de 2017
1. Participació
Les categories a les quals està destinat aquest control són:
a)
b)
c)
d)
e)

Prebenjamins: atletes nascuts/udes del 2010 en endavant
Benjami: atletes nascuts/des els anys 2008 i 2009
Aleví: atletes nascuts/des els anys 2006 i 2007
Infantil: atletes nascuts/des els anys 2004 i 2005
Cadet: atletes nascuts/des els anys 2002 i 2003

f) Els atletes hauran de tenir tramitada la seva llicència per la FCA.
g) Els Clubs podran presentar tants equips com vulguin.
h) Els/les atletes de la categoria Prebenjamí podran competir a les mateixes proves que
els/les de categoria Benjamí. Ja sigui formant equip amb atletes Benjamins o formant
equips Prebenjamins al complet.
i) Els atletes només podran participar en un equip a cada relleu
j) Per tal de cobrir les despeses del control, el cost del dorsal per atleta participant serà de
2€.
k) El cronometratge serà manual.
l) El Club Atlètic Granollers es reserva el dret d’organitzar una sèrie extra d’equips mixtes
al final de cada tanda amb tots aquells atletes que no arribin a omplir un equip del seu
propi club.
2.

Proves
Prebenjamí/ Benjamí Masculí
Prebenjamí/ Benjamí Femení
Aleví Masculí
Aleví Femení
Infantil Masculí
Infantil Femení
Cadet Masculí
Cadet Femení

4 x 60
4 x 60
4 x 60
4 x 60
4 x 80
4 x 80
4 x 100
4 x 100

3 x 600
3 x 600
4 x 200
4 x 200
4 x 300
4 x 300
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Inscripcions


Les inscripcions es realitzaran a enviant la plantilla (adjunta a la web
www.cagranollers.com ) a l’adreça de correu secretari.tecnic@cagranollers.com



La data límit d'inscripció serà el DIMECRES abans de la competició. No s'acceptaran
inscripcions el mateix dia de la prova.



Per disputar la prova hi haurà un mínim de 3 equips apuntats.



El pagament es podrà realitza per transferència bancària al número de compte del BBVA
ES56-0182-8679-71-0200082862, adjuntant el comprovant bancari amb el nom del club
en el mail de les inscripcions, o bé, a primera hora quan el delegat del club retiri els
dorsals.



El delegat de cada club haurà de retirar TOTS el dorsal fins 30 min abans de la primera
prova, NO ES DONARAN DORSALS INDIVIDUALS.

4.

Data i lloc de celebració

Diumenge 26 de març a les pistes d’atletisme de Granollers, al carrer Camp de les Moreres, nº
22.
5.

Horaris

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:50
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00

4 x 60 AM
4 x 60 AF
4 x 60 BM
4 x 60 BF
3 x 600 AM
3 x 600 AF
4 x 80 IM
4 x 80 IF
4 x 100 CM
4 x 100 CF
4 x 200 IM
4 x 200 IF
4 x 300 CM
4 x 300 CF
ENTREGA DE PREMIS
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Normes complementàries

Art 1r: El CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS i la FCA no es fan responsables dels danys morals i/o
materials que puguin patir els participants, jutges o espectadors durant el transcurs de les
proves.
Art. 2n: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30' després d'haver fet públics
els resultats o de succeït l'accident, dipositant 30€.
Art. 3r: El dorsal l’haurà de dur visible l’ÚLTIM rellevista
Art. 4: Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d'acord amb les normes de la IAAF
en la seva versió espanyola.
7.

Premis

Hi haurà diferents premis absoluts al final de la jornada. Podran optar al títol qualsevol
categoria dels Clubs participants:













Al més avantatjat (a qui tregui més temps al segon classificat en %)
Al més ajustat (al segon que quedi més a prop del primer classificat en %)
A la millor projecció (aquell que quedi més a prop del rècord de Catalunya en %)
Al més multitudinari (aquell que faci córrer més atletes en una categoria. Per exemple:
24 alevins i alevines.)
Al més polivalent (aquell que presenti equips en totes les categories; cadets masculins,
cadets femenins, infantils maculins, etc... En cas d’empat, qui presenti més equips)
Al més femení (aquell que, participant atletes en ambdues categories, presenti més
diferència de nenes respecte nens en %)
Al més masculí (aquell que, participant atletes en ambdues categories, presenti més
diferència de nens respecte nenes en %)
Al més mediàtic (aquells que rebin més “likes” a les xarxes socials al llarg del Diumenge
en una sola publicació. Recompte a les 14h amb la etiqueta de la jornada:
#ElsRelleusSonUnaFesta)
Al millor canvi (aquell que realitzi tots els canvis d’un relleu de forma impecable)
A la pinya (aquell que faci més soroll animant, porti pancartes i es facin pintades del seu
club)
Al joc net (aquell que saludi als seus contrincants i celebri amb educació les victòries i
encaixi les derrotes)

