GRAN PREMI DE SALT AMB PERXA MATARÓ
CENTRE ATLÈTIC LAIETANIA
ESTADI MUNICIPAL D’ ATLETISME DE MATARÓ
4 DE MAIG, 1 i 15 DE JUNY DEL 2019
MODIFICACIÓ REGLAMENT CONTROL 1 DE JUNY
El Centre Atlètic Laietània, sota el control del Col·legi de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA),
organitza el control en pista, que es regirà sota el següent:

REGLAMENT
Art. 1 – Lloc i data de celebració:
Les proves es disputaran a l’ Estadi Municipal d'Atletisme de Mataró (Ctra. de Cirera s/n) els dies 4 de maig
i 1 de juny del 2019. La jornada final del 15 de juny es farà a la plaça Santa Anna de Mataró emmarcada
dins la “Perxa Urbana Ciutat de Mataró 2019”.
Art. 2 – Participació:
Poden participar a les proves programades UN MÀXIM DE 15 ATLETES PER PROVA, que tinguin tramitada
la seva llicencia esportiva de la temporada actual. El cost de l’inscripció serà de 5 euros i el pagament es
farà a la mateixa pista. L’ INSCRIPCIÓ SERÀ MITJANÇANT EL DOCUMENT DE GOOGLE FORMS QUE
PODREU OMPLIR CLICANT L’ENLLAÇ ADJUNT:
https://forms.gle/1M9FF2mbcuBBmmQ49

NO S’ACEPTARAN INSCRIPCIONS A LA PISTA EL DIA DE LA COMPETICIÓ.
Art. 3 – Alçada dels llistons salt amb perxa
L'alçada dels llistons:
9:30h Perxa Mixta 1 : 1,11 - 1.31 - 1,51 - 1,71 - 1,91 - 2,11 i de 10 en 10 cmts. (FINALITZARÀ A 2,31)
Perxa Mixta 2 : 1,81 - 2,01 - 2,21 - 2,41 - 2,61 - 2,81 i de 10 en 10 cmts. (FINALITZARÀ A 2,91)
11h Perxa Mixta 3 : 2,61 - 2,81 - 3,01 - 3,21 - 3,41 i de 10 en 10 cmts. (FINALITZARÀ A 3,71)
Perxa Mixta 4 : 3,11 - 3,31 - 3,51 - 3,71 - 3,91 - 4,11 – 4,31 i de 10 en 10 cmts.

Les alçades dels llistons inicials i cadències es poden ajustar segons participants i mínimes dels campionats.
Els participants en una prova no poden inscriure's en la següent prova del mateix dia de la mateixa
especialitat. Es podrà incorporar una altre prova a la competició segons interès dels organitzadors.
Art. 5Tot allò no previst en el present Reglament es portarà a terme d’acord amb les normes de la I.A.A.F. versió
espanyola.
Art. 6Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-ne

els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art. 7La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest Reglament.

Art. 8 La “Perxa urbana Ciutat de Mataró 2019” del 15 de juny, es regirà per un reglament particular degut a la
característiques especials de la competició i només disposar d’una matalàs de salt. Aquest reglament serà
publicat amb el suficient temps d’antelació
telació a la celebració de la competició.
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