
 
 

34è  CONTROL SOCIAL ESPORTIU PENEDÈS ·  19.01.19  · 
 
 

El Club Esportiu Penedès, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i el control del Colꞏlegi de Jutges 
de la FCA, organitza un control social el proper dissabte 19 de gener de 2019.  Aquest serà el 34è Control Social 
del Club Esportiu Penedès.  
 

Art. 1r En aquesta jornada es duran a terme proves per atletes de diferents categories. Les edats seran les 
reconegudes per la FCA, és a dir, Benjamí Sub10 (10-11), Aleví Sub12 (08-09) i Infantil Sub14 (06-07). 
 
Art. 2n Programa de proves: 
 

Benjamí M i F:     60mll 
Aleví M i F: 60mll 
Infantil M: 60mll 
Infantil F:  Combinada Tetratló (60mt / Alçada / Pes / Llargada)  

 

Art. 3r Participació. Poden participar-hi els atletes del Club Esportiu Penedès que tinguin degudament 
tramitada la seva llicència per la FCA i que acceptin aquest reglament. D’altre banda s’acceptarà, prèvia invitació,  
la participació d’atletes de les escoles de la comarca de l’Alt Penedès, sempre hi quan tinguin tramitada la 
corresponent llicència escolar de l’UCEC per el seu Consell.   
 
Art. 4t Horari: 
 

10.30 60mt IF 
10.45 60mll IM 
11.00 Alçada IF 
11.45 Pes IF 
12.15 60mll AM 
12.20 60mll AF 
12.25 60mll BM 
12.30 60mll BF 
12.35 Llargada IF  
 
La competició és social, per atletes del club organitzador. Els atletes de l’Esportiu Penedès tindràn gratuitat en la 
participació d’aquesta Jornada. En cas d’acceptar algun atleta d’altres clubs o escoles, i per tal de cobrir  despeses de 
competició, aquests participants hauran d’abonar les següents quotes:  
Participar a una prova: 3 euros.   Participar a la combinada:  6 euros.  
 
Art. 5è    Les inscripcions es faran al Club Esportiu Penedès a peu de pista, el mateix 19 de gener 2019. 
 

Art. 6è    Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins 30’ desprès d’haver-se fet públics els resultats 
o de succeït l’incident, dipositant 30 euros que seran retornats en cas de fallar-se favorablement. 
 

Art. 7è   Tot allò no previst en el present reglament es fallarà d’acord amb les normes IAAF versió espanyola. 
 

Art. 8è     Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se 
els participants i espectadors durant aquesta competició. 
 

Art. 9è    La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest reglament. 
 

Art. 10è     Pel que fa a les curses, no hi haurà cronometratge elèctric.  
 

  
Vilafranca del Penedès, 12 de gener de 2019  

 
 
 
 
 
 
V.i.P. 
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME                      CLUB ESPORTIU PENEDÈS 


