4rt GRAN PREMI DE MARXA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
CAMPIONAT DE CATALUNYA MÀSTER DE 10.000
-

El Club Atletisme Montornès, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montornès del Vallès i
amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme organitza el 4rt GRAN PREMI DE
MARXA DE MONTORNÈS DEL VALLÈS conjuntament amb el Campionat de Catalunya Màster
de 10.000 el dia 13 de Maig de 2018 a les Pistes d’Atletisme de Montornès del Vallès.

-

El Control Tècnic anirà a càrrec de jutges de la Federació Catalana d’Atletisme
Els clubs hauran d'inscriure els atletes interessats en participar-hi a través del programa
d’inscripcions de la INTRANET.
La data màxima per rebre les inscripcions serà el dilluns 7 de maig per al Campionat de
Catalunya Màster. A partir del dimecres 9 de maig la FCA publicarà a Internet els atletes
acceptats.
Per al 4rt Gran Premi de Marxa la data màxima serà dimecres 9 de maig.
Tots els atletes han de tenir la llicencia de la Temporada 2017-2018
Hi haurà premi als tres primers atletes de cada categoria
L’horari i ordre de proves previst queda detallat a continuació, i pot variar segons la
participació en les proves.
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre fins 30 minuts desprès d’haverse produït l’incident, dipositant la quantitat de 30 euros, que seran retornats en cas de fallarne favorablement.
Tot allò no previst en el present reglament, serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme,
d’acord amb el reglament de la I.A.A.F i la Normativa de Competicions de la FCA.
El Club Atletisme Montornès i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels
perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-ne els participants i espectadors
durant la prova
La sola participació en aquestes proves implica la total acceptació del present reglament.

-

-

-

-

Horari de Proves
09:30
10:10
11:30
11:55
12:20
12:20
12:40
12:55
13:10
13:25

5.000 m.marxa SUB18-SUB20 Masculí/Femení
10.000m.marxa SUB23Senior Masculí/Femení
10.000m.marxa Màster Masculí/Femení (Campionat de Catalunya)
3.000 m.marxa SUB14-SUB16 Masculí
3.000 m.marxa SUB14-SUB16 Femení
Entrega Premis
2.000 m.marxa SUB12 Masculí
2.000 m.marxa SUB12 Femení
1.000 m.marxa SUB10 Masculí
1.000 m.marxa SUB10 Femení
Entrega Premis

