
1. El Club Natació Reus Ploms organitza el dissabte 15 de desembre de 2018 
el Trofeu Nadal d’Atletisme, adreçat a tots els atletes que disposin de  
llicència federativa de la present temporada 2018-2019 tramitada per la 
Federació Catalana d’Atletisme o la RFEA. 

2. Les categories convocades són les següents: SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 
14, SUB 16 i SUB 18 - Absolut. 

3. Tots els atletes han de participar obligatòriament amb l’uniforme del club. No 
respectar aquesta norma pot comportar la seva desqualificació. 

4. Les inscripcions s’han de realitzat a través de l’INTRANET d’Atletisme.  
Data límit d’inscripció: dimecres 12 de desembre de 2018. Pagament a  
pista: 3,00¼ fins a la categoria SUB 14 i 5,00¼ a partir de la categoria SUB 
16. 

5. Hora límit de recollida dels dorsals: fins a 45 minuts abans de la prova. 

6. El control de les proves anirà a càrrec dels Comitè Territorial de Jutges de la 
Federació Catalana d’Atletisme. El cronometratge serà manual. 

7. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al jutge àrbitre de la 
competició, acompanyades de 30,00 ¼ com a dipòsit. Només seran  
acceptades fins a 30 minuts després de publicar-se la classificació de la pro-
va o d’haver succeït l’incident. Si s’accepta la reclamació, es tornarà el dipò-
sit. 

8. Les curses només podran ser suspeses per causes meteorològiques o  
qualsevol altre situació de risc sempre que així ho determini el jutge 
 àrbitre de la competició. El seu veredicte serà inapel·lable. 

9. El Club Natació Reus Ploms no es fa responsable dels perjudicis morals  
i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i/o  
espectadors durant l’esdeveniment. 

10. La inscripció al Trofeu Nadal implica la total acceptació del reglament que 
regeix l’activitat. 

11. Tots aquells aspectes no previstos en aquest reglament es regiran per les 
normes de la versió espanyola de la IAAF. 
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S’establirà una classificació individual per a cada prova, amb un guardó pels 
tres primers classificats. 

Premi per a les entitats que presentin més participants, tant en categoria  
femenina com en categoria masculina. 
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El bar – restaurant del Club Natació Reus Ploms estarà obert durant tot  
l’esdeveniment.  

El restaurant disposarà, amb reserva prèvia, d’un menú de 10,00¼ amb aigua, 
pa i els següents plats: 

· Entrants:  bol d’amanida (enciam, tomàquet i tonyina) 

· Primer plat: pasta a la bolonyesa 

· Segon plat:  pit de pollastre a la planxa, dau de truita de patates i 

   tomàquet al forn 

· Postres:  tarrina de gelat de vainilla i xocolata 

Per reservar o consultar altres opcions (celíacs, vegetarians, …) cal  
adreçar-se a desportiva@reusploms.cat abans del dijous 13 de desembre a les 
15:00 hores. 

$&&(6626 

Club Natació Reus Ploms · Avinguda Marià Fortuny, 5 · 43204 Reus 
   Telèfon 977 75 75 20     ·     info@reusploms.cat     ·     www.reusploms.cat 

La instal·lació té d’un pàrquing no vigilat que estarà a disposició dels atletes i 
els seus familiars. L’accés és pel Carrer Maria Cortina i Pascual. 


