
 INSTAL·LACIONS: 
 CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS Zona Esportiva Municipal 

FUNDAT L’ANY 1932 Camp de les Moreres, 22 
Tel. i Fax: 93 870 52 83 

CORRESPONDÈNCIA: 
Joan Prim, 132 1er 

08402 Granollers 
cag@cagranollers.com 
www.cagranollers.com 

 

CONTROL INTERN CA GRANOLLERS 

El dia 1 de juny de 2018, el CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS, amb l'autorització de la Federació                
Catalana d'Atletisme i el control del col·legi de Jutges, organitza un Control Intern a les Pistes                
Municipals d'Atletisme de Granollers. 

 

INSCRIPCIONS 

● Tots els i les atletes participants hauran de tenir tramitada la llicència federativa per la               
temporada en curs. Només podran participar atletes del CA Granollers. 

● Les inscripcions es realitzaran el mateix dia de la prova. 

 

CONCURSOS 

Llançament de disc i salt de llargada 

a) Es disposarà de tres intents i tres més de millora per als 4 millors atletes. 

Salt d’alçada 

a) La col·locació del llistó restarà així: 
1.20 – 1.30 – 1.40 – 1.45 – 1.50 – 1.55 – 1.58  i de 3 en 3 cm. 
 

b) Tan bon punt resti un participant a la competició, serà aquest qui decideixi a quina               
alçada vol augmentar la col·locació del llistó. En el cas que hi quedin 2 participants i                
aquests arribin a un acord, també ho podran fer. 

Salt amb perxa 

c) La col·locació del llistó restarà així: 
1.70 – 1.90 – 2.10 – 2.30 – 2.50 – 2.70 – 2.90 – 3.00  i de 10 en 10 cm. 
 

d) Tan bon punt resti un participant a la competició, serà aquest qui decideixi a quina               
alçada vol augmentar la col·locació del llistó. En el cas que hi quedin 2 participants i                
aquests arribin a un acord, també ho podran fer. 
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HORARI  

Divendres 1 de juny de 2018 

19:00 Perxa M i F Abs. 

19:00 Disc M i F Sub 16 

19:00 Alçada M i F Abs. 

19:30 Llargada M i F Abs. 

19:45 300m.t. M i F Sub 16 

20:15 100m.t. M i F Sub 16 

20:40 100m.ll. M i F ABS. 
NOTA: El cronometratge a TOTES  les curses serà  MANUAL. 

 

El CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS es reserva el dret a fer modificacions a l’horari. L’horari definitiu               
es presentarà en aquest mateix document. 

 

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'incident, dipositant 30€. 

Art. 3r: Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d'acord amb les normes de la IAAF                   
en la seva versió espanyola. 

 

Granollers, 27 de maig del 2018 

 

V. i P. FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME        CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS 

 


