REGLAMENT CONTROL LLANÇAMENTS DIUMENGE 28 DE MAIG
ART 1r. PARTICIPACIÓ
Podran participar-hi tots els atletes que tinguin la llicència federada tramitada per la present
temporada 2016/2017.
ART 2n. INSCRIPCIONS
Inscripcions fins el dijous dia 25 de maig a les 23:00h al correu electrònic
direcciotecnica.uar@gmail.com indicant NOM, COGNOMS, ANY DE NAIXEMENT,
LLICÈNCIA, CLUB, EL/S LLANÇAMENT/S ESCOLLITS I LA MILLOR MARCA DE LA TEMPORADA.



*

Per participar en 1 prova: 4€
Per participar en 2 proves: 5€
Per participar en 3 o més proves: 6€
Els atletes de la UAR pagaran un 50%

Hi haurà un màxim de participants per prova (20 atletes) que s’escolliran segons la marca de la
temporada, depenent dels inscrits s’estudiarà dividir els grups per categories.
S’ha de recollir el dorsal 45 minuts abans.
No s’admetran inscripcions al mateix dia.
ART 3r: COMPETICIÓ
En alguns llançaments els/les atletes de les categories inferiors participaran de forma conjunta
amb els absoluts, en aquelles proves on no coincideixin el pes dels artefactes llançaran, a cada
ronda i amb l’artefacte corresponent a la seva categoria, començaran els mes joves i s’acabarà
amb els absoluts. Passaran a la millora les 8 millors marques independentment a la categoria a
la que pertanyin.
ART 4t: HORARI MODIFICAT - actualització a dia 25 de maig de 2017
9:00
10:00
11:00
11:30
12:30
13:30
14:00

Martell IF
Pes Jv-Jr-Ab F
Pes Jv-Jr-Ab M
Pes IF i CF
Pes IM i CM

Javelina I-C-Jv-Jr-Ab F
Disc Jv-Jr-Ab F
Disc Jv-Jr-Ab M
Javelina I-C-Jv-Jr-Ab M

ART. 5è. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts després
d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, havent dipositat la quantitat de 30 €,
que seran tornats en el cas de fallar-se a favor.
ART. 6è. El control anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la F.C.A
ART. 7é La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en
aquest reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la
I.A.A.F (versió espanyola)

ART 8è. Els organitzadors i col·laboradors no es fan responsables dels possibles danys morals
i/o materials que puguin causar o causar-se els participants.

