
  



     
 

 
 
 

REGLAMENT 
 
El Club Atlètic Mollet i l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme 

organitzen el proper dimecres 23 de maig el II MÍTING CIUTAT DE 

MOLLET DEL VALLÈS - 2018. 

 
 

 Les proves se celebraran a les Pistes d’Atletisme Pedra Salvadora 

de Mollet del Vallès a partir de les 18 hores. 

 El control tècnic anirà a càrrec del Col·legi Català de Jutges 

d'Atletisme. Hi haurà cronometratge elèctric. 

 Podran participar-hi atletes amb la llicència federativa 

actualitzada per la temporada en curs. 

 L'horari i ordre de proves s’especifica en full a part.  

 Les proves en categoria benjamí, aleví i infantil són exclusives 

per als atletes de l’escola d’atletisme del CA Mollet. 

 Els clubs hauran de formular les inscripcions dels seus atletes a 

través del programa “INTRANET” fins el dilluns 21 de maig a les 

20h.  

 Els drets d’inscripció són de 5 euros per participar en una prova 

i 7 euros per participar en dues proves o més. 

 Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Sr. Jutge 

Àrbitre fins 30 minuts després de conèixer la classificació. 

 L'Organització declina tota responsabilitat pels possibles 

perjudicis morals o materials que puguin sofrir els participants i 

espectadors durant la celebració de les proves. 

 El sol fet d'inscriure's implica la total acceptació del present 

Reglament. 

 Tot allò no previst serà resolt pel Jutge Àrbitre d'acord amb les 

normatives de la I.A.A.F. 



 

 

HORARI 

 

18:00h  60mll BM- BF (exclusiu per a l’escola d’atletisme CA Mollet) 

18:15h  60mll AM – AF (exclusiu per a l’escola d’atletisme CA Mollet) 

18:30h  80mll  IM – IF (exclusiu per a l’escola d’atletisme CA Mollet) 

18:45h  100mll M   

19:00h   100mll F    Longitud M  

19:15h  400mll M  

19:30h   400mll F 

19:45h  100mll M (final) 

19:50h   100mll F (final)  

19:55h  300mll M 

20:00h  300mll F 

20:05h   800mll M  

20:00h  Longitud F 

20:15h  800mll F     

20:25h  200mll M 

20:45h  200mll F 

21:00h  1500mll M 

21:15h  1500mll F 

21:30h  5000mll M – F 

22:00h   4x100 M-F 

 


