
XXXIVè MITING INTERNACIONAL D’ATLETISME            
PRINCIPAT D’ANDORRA   

 
DIUMENGE, 11 DE JUNY DE 2017 

 
R E G L A M E N T 

 
El Club d’Atletisme Valls d’Andorra, amb l’autorització de la Federació Andorrana d’Atletisme i 

el control del Col·legi de Jutges de la F.A.A., organitza el XXXIV MITING INTERNACIONAL 
D’ATLETISME PRINCIPAT D’ANDORRA, a celebrar-se conjuntament amb el Ct.d’Andorra, el 
proper dia 11 de juny de 2017, a la tarda, a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. 
 
Art. 1er. Proves i horaris 

 Miting internacional + Campionat d’Andorra 
H O R A R I 

  
Estadi Comunal d'Andorra la Vella , DIUMENGE DIA 11 DE JUNY    

15h 00   400 tq   Mas   PERXA  M / F   LLARGADA  M  

15h 15   400 tq   Fem      

15h 25   100 m Sem  Mas      

15h 45   100 m Sem  Fem      

16h 00   800 m  Mas      

16h 15   800 m  Fem     

16h 25  100 m Final Mas     

16h 30    ALÇADA  M / F   TRIPLE  M/F 

16h 35  100 m Final Fem     

16h 50   110 tq Mas      

17h 00   100 tq Fem     

17h 30  400 m Mas      

17h 45  400 m Fem     

18h 00  1500 m Mas    PES M / F 

18h 10  1500 m Fem     

18h 25  200 m Mas     

18h 30    JAVELINA M / F    

18h 40  200 m Fem     

19h 00  5000m Mas     

19h 25  5000m  Fem     

19h 30      LLARGADA F 

19h 55  3000m obs Mas     

20h 15  3000m obs Fem     

 
       
      
       



       
       
       
       
       
       
Art. 2on.   Inscripcions i Dorsals 
 
Les inscripcions seran enviades per escrit a l’adreça e-mail cava@andorra.ad,  finalitzant el 
termini d’admissió a les 20:00 hores del dimecres dia 7 de juny. Les inscripcions seran 
gratuïtes per a totes les categories, i hauran d’enviar-se obligatòriament en el format Excel que podeu 
trobar a la pagina web del CAVA,  http://cava.myp.ad   
El  dijous 8 de juny abans de les 20 hores, es publicarà la llista dels atletes admesos a 
cada prova. 
La confirmació definitiva i la recollida de dorsals es farà diumenge 11 de juny a la secretaria de 
l’Estadi Comunal d’Atletisme, amb un mínim de 40 minuts  d’antelació al començament de cada prova. 
 
Art. 3er. Premis 
 
 Els tres primers atletes de cada prova final tindran trofeu. 
 Les 5 millors marques absolutes segons taula de puntuació atlètica I.A.A.F. Edició 

2014 (masculí i femení conjuntament): 1er. 300 €, 2º. 250 €, 3er. 200 €, 4rt. 150 €, 5è. 
100 € 

 Millor atleta masculí del CAVA segons taula de puntuació atlètica I.A.A.F. Edició 2011 100 €. 
 Millor atleta femenina del CAVA segons la mateixa taula, també 100 €. 
 Per accedir als premis econòmics seran a partir dels 900 punts IAAF. 
 
Art. 4rt.  Aquestes proves només podran ésser suspeses pel Jutge Àrbitre i per inclemències del 
temps. 
 
Art. 5è.  Les reclamacions es faran a la secretaria de la pista, 30’ després d’haver-se fet públic el 
resultat o de produir-se l’ incident, dipositant 30 € que seran retornats en cas de fallar-se 
favorablement. 
 
Art. 6è.  Tot allò no previst en el present reglament el resoldrà el comitè organitzador segons la 
normativa vigent de la I.A.A.F. (versió espanyola). 
 
Art. 7è. L’organització declina tota responsabilitat pels danys que la participació en aquestes proves 
pugui causar. L’organització es reserva el dret de refusar les inscripcions un cop la prova estigui 
coberta o tancada. 
 
 
 
 

 
Lliurament de medalles durant el transcurs de la competició. 

                         
  Lliurament en metàl·lic a la cloenda del Míting. 
 
 
 
LA PARTICIPACIÓ EN AQUEST XXXIV è MITING INTERNACIONAL D’ATLETISME “PRINCIPAT 
D’ANDORRA”, IMPLICA LA TOTAL ACCEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT. 
 
 
 
 
  

 
 



INFORMACIÓ: 
 
Telèfon: +376 724 660 (dilluns, dimecres i divendres de 19h30 a 20h30 hores, i dimarts i dijous de 
18h a 19h)   
Pagina web: http://cava.myp.ad 
Correu electrònic: cava@andorra.ad 

 
              
 

 
 
Club Atletisme Valls d’Andorra         


