REGLAMENT
El Club Atletisme Calella, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme,
organitza el proper diumenge 17 de juny el II MEETING DE PROMOCIÓ CIUTAT DE
CALELLA.


La jornada es disputarà durant el matí del dia 17 a la zona esportiva “La
Muntanyeta”, Calella, a partir de les 9:00 hores.



El control tècnic anirà a càrrec del Col·legi Català de Jutges d’Atletisme. Hi
haurà cronometratge elèctric.



Podran participar-hi atletes amb llicència federativa actualitzada per la
temporada en curs.



Les inscripcions es realitzaran via intranet fins el dimecres 13 de juny a les
20:00 hores.



Els drets d’inscripció són de 4 euros per participar en una prova i 6 euros per
participar en dues proves o més. El mateix dia de la competició, a la secretaria
del club, els i les atletes que no s’hagin inscrit podran inscriure’s pagant 5
euros per una prova i 7 euros per dues o més.



L’organització lliurarà una medalla als tres primers classificats de cada prova
de les categories Sub8, Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16.



L’organització lliurarà una copa a les tres millors marques masculines i
femenines segons la taula de puntuacions de promoció de la Federació
Catalana d’Atletisme.



Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre fins 30 minuts
després de conèixer la classificació.



El Club Atletisme Calella declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis
morals o materials que puguin patir 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.



L’horari i ordre de les proves s’especifica a continuació. Aquest pot estar
subjecte a canvis en funció del nombre de participants inscrits.

HORARI
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:30
10:40
11:00
11:20
11:30
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00

600 m.ll SUB12 F
600 m.ll SUB12 M

Alçada SUB14 M

Llargada SUB12 F

Martell SUB16 M/F

Llargada SUB10 M
60 m.ll SUB10 F
60 m.ll SUB10 M

Pes SUB 14 M/F
Alçada SUB14 F

60 m.ll SUB8 F
60 m.ll SUB8 M
400 m.ll ABS F

Llargada SUB12 M

Javelina ABS F

Llargada SUB10 F
Primer lliurament de premis

400 m.ll ABS M
80 m.ll SUB14 F
80 m.ll SUB14 M
300 m.ll SUB16 F
300 m.ll SUB16 M
100 m.ll ABS F
100 m.ll ABS M

Llargada SUB16 M

Alçada SUB16 F

Pilota SUB8 M/F

Javelina ABS M

Segon lliurament de premis

