
 

 
 

1r CONTROL D'HIVERN DE VILANOVA 
-18 de gener de 2019 Pistes Municipals d'atletisme Carme Sugrañes Blay- 

 
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 suport de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
organitza la competició pel proper divendres 18 de gener del 2019, amb el següent programa: 
 
17,00h       Triple Sub 16-Abs M i F                     Pes Sub 14(2 k), Sub 16 i Sub 18 (3k) F 
17,45h       60 m.ll Sub 16-Abs M 
17,55h       60 m.ll Sub 16-Abs F 
18,05h       60 m.ll Sub 14 M                                  Llargada Sub 14-Abs M i F 
18,15h       60 m.ll Sub 14 F 
18,25h       60 m.ll Sub 8-10 M 
18,35h       60 m.ll Sub 8-10 F 
18,45h       60 m.ll Sub 12 M 
18,55h       60 m.ll Sub 12 F                                    Pilota Sub 8-10 M i F (250gr) 
19,05h       200 m.ll Abs M i F 
19,15h       600 m.ll Sub 14 M i F 
19,30h       600 m.ll Sub 12 M i F 
19,50h       1000 m.ll Sub 10 M i F      
 
 
Reglament: 
Podran participar tots els/les atletes que tinguin tramitada la llicència federativa per aquesta 
temporada 2018/2019. 
 
Les inscripcions és faran per la INTRANET  de la RFEA, fins al dimecres dia 16 de Gener. No 
s'acceptaran inscripcions el mateix dia de la competició. 
 
La participació estarà limitada, a 2 proves màxim per a les categories Sub 8,10 i 12 i 3 proves 
màxim per als Sub 14, 16 i absolut. 
 
El preu d'inscripció és de 5€ per dorsal, i 3€ pels atletes del Dinami-k, i s'haurà d'abonar a la 
recollida dels dorsals. 
 
El reglament d'aquesta competició es regirà per les normes de la IAAF. 
 
El cronometratge serà manual. 
 
En la prova de triple salt hi hauran dues taules de batuda 9 i 7 metres, i passaran a la millora les 8 
millors marques masculines, i les 8 millors marques femenines, independentment de la categoria a 
la qual pertanyin. 
  
En la prova de salt de llargada, tots saltaran des de la taula de 3 metres. Els atletes Sub 14 no 
tindran millora, només passaran les 8 millors marques masculines i les 8 millors marques femenines, 
a partir de la categoria Sub 16. 



 

 
Al llançament de pes la categoria Sub 14 no tindrà millora i llençaran amb 2k, i les Sub 16 i Sub 18  
amb 3k i tindran opció a millora, les 8 millors marques independentment de la categoria a la qual 
pertanyin. 
 
Al llançament de pilota hi hauran 3 intents.    
 
El Dinami-k CAV, i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no es fan responsables dels danys i 
perjudicis que puguin tenir o causar els participants i espectadors. 
 
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al jutge Àrbitre fins 30 minuts després d'haver-se fet 
públics els resultats o de Succeït l'incident, havent dipositat la quantitat de 30 €, que seran retornats 
en cas de tenir la raó. 
 
El fet d'inscriure's representa la total acceptació del present reglament. 
 
 

DINAMI-K CLUB ATLETISME VILANOVA 

 


