
 

 

 

 
 

1º Trofeu Ciutat de Vilanova  

 Inauguració Pistes d’atletisme “Carme Sugrañes Blay” 

-5 de Juny de 2018, Pistes Municipals d’ Atletisme de Vilanova i la Geltrú- 

 

El Dinami-k Club Atletisme Vilanova, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i el 
control del col·legi de jutges de Catalunya , i el recolzament de L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  
organitza la competició amb els següent programa: 

18,00h       Martillo IF ( 2kg) y CF (3kg)   
18,45h.     100 m.l. F 
18,55h.      100 m.l. M                                 Triple   Salto F               Disco Cadet M 
19,05h.      80 m.l.  Inf  M y F 
19,20h      1000 m.l. Benj M y F 
19,30 h     600 m.l.   Ale. M y F                       
19,40h     200 m.l.  F                                                                 Pilota (400g) Aleví M y F 
Acte Inaugural 
19,50h     200 m.l.  M               Triple Inf F     Javelina  Cadet- Juvenil i Abs F ( 500/600 gr.). 
20,00h    800 m.l. F 
20,10h    1500 m.l. M 
20,20h    400 m.l. M  
20,30h     5000 m.l. M                                                                       
21,00      1500 m.l. F 
 

Reglament: 

Podran participar tots els/les atletes que tinguin tramitada la llicència federativa per aquesta temporada 
2017/2018. 

Les inscripcions  s’hauran de fer per la INTRANET fins el diumenge dia 3 de juny. No s’acceptaran 
inscripcions el mateix dia de la competició. 

El preu d’inscripció es de 5€ per dorsal, dos proves màxim, y 3€ per atletes del Dinami-k, i s’haura de 
abonar a la recollida dels dorsals. 

Es lliuraran medalles als tres primers classificats/des de cada prova. 

El reglament d’aquesta competició es regirà per les normes de la IAAF. 

El cronometratge serà electrònic. 

En martell, a la millora passaran les 8 millors marques de la categoria a la que pertanyin. 

En javelina, a la millora passaran les 8 millors marques independentment de la categoria a la que 
pertanyin. 



 

El ajuntament de Vilanova i la Geltrú y el Dinami-K CAV , no es fan responsables dels danys i perjudicis 
que puguin tenir o causar els participants i espectadors. 

 

El fet de inscriure representa la total acceptació del present reglament. 

 

DINAMI-K CLUB ATLETISME VILANOVA 

       

 AMB LA COL·LABORACIÓ  

 

 


