
CLUB ATLETISME SANT CELONI
www.casatceloni.bogspot.com.es

CONTROL SOCIAL  DE COMBINADES D´HIVERN SUB-16  A SANT CELONI

REGLAMENT

 1- El Club d´Atletisme Sant Celoni organitza els propers dies 2 i 3 de febrer del 2019 el
CONTROL  SOCIAL DE COMBINADES SUB 16, amb l´autorització de la Federació Catalana 
d´atletisme i el control   tècnic   del Col.legi  de  Jutges.  El   lloc  de  celebració  serà  l´Estadi 
Municipal d´Atletisme de Sant Celoni.

 2- L´horari i ordre  de proves  és el  que s´adjunta.
Dia-2

9.45 h. 60 m.t (0,762) pentatlo fem.
10.00 h. 60 m.ll hexatlo masc.
10.15 h. alçada pentatlo fem.
10.30 h. llargada hexatlo masc.
11.15 h pes (3) pentatlo fem
11.30h pes (4) hexatlo masc.
12.00 h llargada pentatlo fem.
12,15 h alçada hexatlo masc.
13,00 h. 600 m.ll pentatlo fem.

Dia-3
10,00 h. 60m.t (0,914) hexatlo masc
10,45 h. 1000 m.ll hextlo masc.  

 3- No hi ha mínimes de participació.poden participar tots el atletes del C.A.Sant celoni, amb la 
llicènia federativa vigent, el Club Atletisme Sant Celoni es reserva el dret de convidar a qui
cregui oportú fins a un maxim de 12 atletes en total per categoria.

 4- Les inscripcions es faran fins el dia 30 de gener a les 20,00h al correu clombarte@trullas.com
el preu sera de 10€.a abonar en el moment de recollir el dorsal.

5- Al salt d´alçada, el llistó d´inici es col.locarà a 1.40m i s´anirà pujant de 3 en 3cm.tant femeni com
masculi. Es podran demanar multiples de 6 fins a l´alçada minima que algun participant vulgui.

6- Les possibles reclamacions caldra fer-les per escrit, al Jutge-Àrbitre  fins  30´ despres d´haver
succeït el fet  o  haver-se publicat els resultats i dipositant la quantitat de  50.- Euros  que
seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

7- El Club  d´Atletisme Sant Celoni i la Federació Catalana d´Atletisme  no es  fan responsables
dels possibles  danys  morals  i/o materials que poguessin causar o patir els  participants i els
espectadors.

8- Tot allò no previst en aquest Reglament es  regira per les normes de l´IAAF.
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