REGLAMENT:
Art. 1.- El CLUB ATLETISME ASCÓ RIBERA D’EBRE, organitza unes proves de
control amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme juntament amb el
control tècnic d FCA.
Art. 2.- Les proves es desenvoluparan a la Pista Municipal d’Atletisme d’Ascó en 1
jornada de divendres: els proper 12 de maig de 2017 a partir de les 18:00 hores.
Art. 3.- Podran participar tots els atletes amb llicència federativa tramitada per a la
temporada en curs.
Art. 4.- Els atletes federats participants hauran d’abonar els drets d’inscripció d’acord
amb les següents condicions:
Benjamins, Alevins,infantilsicadets : 2€ per dorsal
Juvenils,juniors, Promeses, absolutsimàsters : 3€ per dorsal

Art. 5.- Les inscripcions hauran d’enviar abans de la competició per correu electrònic al
Club organitzador: clubatletismeascó@gmail.com
Art. 6.- A les inscripcions, enviades en format EXCEL, haurà de fer constar les següents
dades: Nº Llicència – Nom i Cognoms – Categoria – Sexe – Any de naixement - Club
Art. 7.- Les inscripcions que no es facin constar totes les dades requerides no seran
acceptades. Excepcionalment seran acceptades aquelles inscripcions d’atletes el mateix
dia de la competició fins 30 minuts abans.
Art. 8.- Tots els atletes hauran de confirmar la seva participació en recollir el dorsal.
Art. 9.- Es programaran proves per a les següents categories federades:
BENJAMI – ALEVÍ – INFANTIL – CADET – ABSOLUT
Art. 10.- Els resultats seran publicats a la xarxa Internet , així com al web de la
Federació Catalana d’Atletisme.
Art. 11.- El Club Atletisme Ascó Ribera d’Ebre no es fa responsable dels danys i
perjudicis que puguin tenir o causar els participants i espectadors.
Art. 12.- L’organització es reserva el dret d’utilitzar imatges de les jornades per fer-ne
difusió i promoció així com, publicar-les en mitjans de comunicació i pagines web.
Art. 13.- El fet d’inscriure’s representa l’acceptació del present reglament.

HORARI
1a. JORNADA

( Ascó, 12 de Maig)

18:00 400 m.ll. abs M – abs F
18:10
18:20 60 m.t. AM
18:30 60 m.t. AF
19:00 1.000 m.obs. IM-F
19:10 800 m.ll.AbsF-AbsM
19:20 60 m.ll. AM – AF
19:25300 m.ll. CM-CF
19:30 150m.ll IF
19:353000m.ll. IM – IF

Llargada BM – BF
Alçada IM
Javalina Abs F
Pes CM – CF AbsF
Llargada AM - AF
Llargada IM-IF CM-CF
Triple salt abs F
Pilota AM - AF

