ASSOCIACIÓ ATLÈTICA TONA

CONTROLS A.A. TONA
 La Associació Atlètica Tona, amb l’autorització de la Federació Catalana
d’Atletisme, organitza dues jornades de control d’atletisme els propers dies 20 de
abril i 4 de maig.
 El control tècnic anirà a càrrec de jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.
 Podran participar-hi tots el atletes de l’A.A. Tona i els atletes de la comarca del
Osona que ho desitgin, i que tinguin la llicència federativa per la temporada en
curs.
 Les inscripcións s’han de fer-se per e-mail (ass.atl.tona@gmail.com) a l’A.A. Tona,
fins a les 21 hores dels dimarts abans del control.
 L’horari i ordre de proves previst pot variar segons la participació en les proves.
 En els concursos es realitzarà 3 intents a les categories de pre-benjamí, benjamí,
aleví i infaltil. En les categories a partir de cadet hi haurà 3 intents més de millora
pels 8 primers classificats. En cas de molta participació l’organització pot decidir no
efectuar els intents de millora.
 Tot allò no previst en el present reglament es regirà per les normes de la Federació
Catalana d’Atletisme.
 La sola participació en aquestes proves implica la total acceptació del present
reglament.
Atentament
ASSOCIACIÓ ATLÈTICA TONA

PROVES I HORARIS
1a JORNADA 20 / 04 / 17
18:00- Llargada Cadet – Juvenil – Junior
18:30- *60 mll Prebenjamí – Benjamí
60 mll Aleví
80 mll Infantil
Llargada Prebenjamí – Benjamí
Llargada Aleví – Infantil
* Aquestes proves anirán una darrera de l’altra.
19:30- 100 mll Cadet – Juvenil – Junior

2a JORNADA 04 / 05 / 17
18:00- 1.000 mll Benjamí F
Alçada Infantil / Cadet
18:10- 1.000 mll Benjamí M
18:20- 2.000 mll Aleví F
18:35- 2.000 mll Aleví M
18:50- 1.000 mll Infantil F
19:00- 1.000 mll Infantil M
Llargada Benjamí / Aleví
19:10- 300 mll Cadet F
19:20- 300 mll Cadet M
19:30- 800 mll Juvenil / Junior F
19:45- 800 mll Juvenil / Junior M

