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CONTROL DE RELLEUS – CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS dissabte
24 de març de 2018
1. Participació
Les categories a les quals està destinat aquest control són:
Sub-16: atletes nascuts/des els anys 2003 i 2004
Sub-14: atletes nascuts/des els anys 2005 i 2006
Sub-12: atletes nascuts/des els anys 2007 i 2008
Sub-10: atletes nascuts/des els anys 2009 i 2010
Sub-8: atletes nascuts/des els anys 2011 i posteriors
a) Els atletes hauran de tenir tramitada la seva llicència per la FCA.
b) Els Clubs podran presentar tants equips com vulguin.
c) Els/les atletes de la categoria Sub-8 podran competir a les mateixes proves que els/les
de categoria Sub-10. Ja sigui formant equip amb atletes Sub-10 o formant equips Sub-8
al complet.
d) Els atletes només podran participar en un equip a cada relleu.
e) Per tal de cobrir les despeses del control, el cost per atleta participant per cursa serà de
2€.
f) El cronometratge serà manual.
g) El Club Atlètic Granollers es reserva el dret d’organitzar una sèrie extra d’equips mixtes
al final de cada tanda amb tots aquells atletes que no arribin a omplir un equip del seu
propi club.
2.

Proves
Sub-8/ Sub-10 Masculí

4 x 60

Sub-8/ Sub-10 Femení

4 x 60

Sub-12 Masculí

4 x 60

3 x 600

Sub-12 Femení

4 x 60

3 x 600

Sub-14 Masculí

4 x 80

4 x 200

Sub-14 Femení

4 x 80

4 x 200

Sub-16 Masculí

4 x 100

4 x 300

Sub-16 Femení

4 x 100

4 x 300
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3.

Inscripcions
•

•
•
•

•

4.

Les inscripcions es realitzaran a traves de la intranet, indicant l’equip a l’apartat “dorsal”
amb una lletra majúscula (A, B, C…). Per a tots aquells Clubs que no puguin emplenar
un equip sencer i vulguin formar part dels equips mixtes, s’haurà de deixar l’apartat
“dorsal” en blanc a l’hora d’inscriure l’atleta o atletes en qüestió i, alhora, enviar un
correu a l’adreça secretari.tecnic@cagranollers.com indicant nom, data de naixement i
cursa.
El Club Atlètic Granollers informarà als interessats el DIJOUS abans de la competició si es
possible la seva participació.
La data límit d'inscripció serà el DIMECRES abans de la competició. No s'acceptaran
inscripcions el mateix dia de la prova.
Per disputar la prova hi haurà un mínim de 3 equips inscrits.
El pagament es podrà realitzar per transferència bancària al número de compte del
BBVA ES56-0182-8679-71-0200082862, amb el nom del club com a concepte, o bé, en
efectiu a primera hora quan el delegat del club retiri els dorsals.
El delegat de cada club haurà de retirar TOTS el dorsal fins 30 min abans de la primera
prova, NO ES LLIURARAN DORSALS INDIVIDUALMENT.
Data i lloc de celebració

Dissabte 24 de març a la pista d’atletisme de Granollers, al carrer Camp de les Moreres, nº 22.
5.

Horaris

9:00
9:25
9:50
10:15
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40

4 x 60 Sub-12M
4 x 60 Sub-12F
4 x 60 Sub-10M
4 x 60 Sub-10F
3 x 600 Sub-12M
3 x 600 Sub-12F
4 x 80 Sub-14M
4 x 80 Sub-14F
4 x 100 Sub-16M
4 x 100 Sub-16F
4 x 200 Sub-14M
4 x 200 Sub-14F
4 x 300 Sub-16M
4 x 300 Sub-16F
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6.

Normes complementàries

Art 1r: El CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS i la FCA no es fan responsables dels danys morals i/o
materials que puguin patir els participants, jutges o espectadors durant el transcurs de les
proves.
Art. 2n: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30' després d'haver fet públics
els resultats o de succeït l'accident, dipositant 30€.
Art. 3r: El dorsal l’haurà de dur visible l’ÚLTIM rellevista.
Art. 4: Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d'acord amb les normes de la IAAF
en la seva versió espanyola.
Granollers, 22 de febrer de 2018

V. i P. FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS

