CLUB ATLETISME TORREDEMBARRA

El Club Atletisme Torredembarra i l’Ajuntament de
Torredembarra, en commemoració dels 40 anys de l’atletisme a la Ciutat de
Torredembarra, amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Atletisme, i el
suport del Consell Esportiu del Tarragonès, organitzen unes jornades atlètiques
a les pistes de Torredembarra sota el següent reglament: (Actualitzat 5 de maig
2018)
En aquests controls podran participar els atletes de les categories Minis, Pre-Benjamí,
Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet que tinguin degudament tramitada la seva llicència
federativa o Escolar (JEEC) per la temporada 2017-18. El control anirà a càrrrec del
comité de jutges de la Federació Catalana d’atletisme.
JORNADES DE COMPETICIÓ:
1ª jornada

20.01.18 (fet)

ALEVI - SUB 12

2007 – 2008

2ª jornada

24.02.18 (fet)

BENJAMÍ – SUB 10

2009 – 2010

3ª jornada

17.03.18 (fet)

MINI-PREBENJAMÍ

2011-12-13-14

4ª jornada

22.04.18 (fet)

CADET – SUB 16

2003 - 2004

5ª jornada

13.05.18

INFANTIL – SUB 14

2005 – 2006

CADET – SUB-16

2003-2004

Les categories son les corresponents a la normativa de la Federació Catalana d’Atletisme
El cronometratge serà manual.
Cada atleta podrá fer com a màxim tres proves per jornada (2 curses i 1 concurs o 2 concursos i una
cursa).
Les inscripcions pels atletes del C.E.T. es realitzaran exclusivament via intranet del Consell Esportiu
del Tarragonès Els atletes que participen via Consell Esportiu, han d’informar obligatòriament de
les proves en les que participarán abans del dijous anterior de la jornada via email. Els atletes
Federats ho faràn via Intranet de la RFEA.
Els atletes de la categoria Cadet-Sub-16 del dia 13 de maig han de fer obligatòriament la
inscripció via INTRANET DE LA RFEA.
L’escoles i instituts de Torredembarra tindran la facultat de fer la inscripció interna, sense la
tramitació via JEEC, segons les condicions que es regulin sobre el tractament de la pròpia
assegurança escolar complementària contractada pel propi centre escolar o per l’ajuntament. En
aquest cas, formalitzaran la seva inscripció amb el full d’Excel que es facilitarà a tal efecte on
s’indicarà: nom i cognoms, any naixement, llicència, entitat i les proves a realitzar de cada atleta.

Pweb del Consell Esportiu del Tarragonès http://www.cetarragones.cat/
Email: info@cetarragones.cat

La data máxima d’inscripció per a cada jornada, tant per atletes del CET com
federats, serà el dimecres anterior a la jornada. No s’acceptaran inscripcions el
mateix dia. Els dorsals en tot cas, es recolliran a la mateixa pista abans de l’inici
de les proves per entitats.
Els atletes s’han de proveir dels imperdibles pels dorsals.
En la categoría sub-14 (infantil) es lliuraran medalles commemoratives del 40 aniversari del club
als tres primers atletes de cada prova per any i sexe. Les proves sub16 corresponent a la jornada del
13 de maig ho son en format control.

Informació técnica:
No es permés que els espectadors i acompanyants estiguin dins la pista, només hi poden accedir els
atletes que hi participen, els jutges, auxiliars i els entrenadors i/o monitors dels mateixos.
En els concursos a la categoría cadet (sub-16) hi haurà millora, en la resta de categories només es
realitzaràn 3 intents. Si la participació en infantils (sub-14) és menor de 13 atletes hi haurà millora.
Pes dels artefactes de llançaments segons la reglamentació de la FCA:
Pes Infantil Masculí 3 kg. Femení 2 kg.,
Disc Infantil Masculí 800 g. Infantil Femení 800 g.

Horari Modificat.
5ª JORNADA

13.05.18

10h00
10h10
10h40
11h00
11h10
11h40
11h50
12h10
12h30

05-06 M

80 m.ll.

INFANTIL SUB 14 (2005-2006)

PES M

LLARGADA F
DISC F

80 m.ll.
05-06 F
1000 m.ll. 05-06 M
LLARGADA M
1000 m.ll. 05-06 F
PES F
DISC M
150 m.ll. 05-06 M
150 m.ll. 05-06 F
LLARGADA SUB-16 Femení
100 m. llisos sub-16 Masculí.
100 m. llisos sub-16 Femení

