JORNADES DE CONTROL DE PISTA

- El GEIEG amb l’autorització de la Federació Catalana d' Atletisme, organitza una jornada de
control el proper divendres 15 de Febrer de 2019 a les instalꞏlacions del GEIEG de Palau
Sacosta.
- El control tècnic anirà a càrrec dels Colꞏlegis Gironí i Català de Jutges d’Atletisme.
- Podran participar-hi tots els atletes a partir de les categories Sub8 (prebenjamí), Sub10
(benjamí), Sub12 (aleví), Sub 14 (infantil) i Sub 16 (cadet) que ho desitgin que tinguin la
llicència federativa actualitzada per la temporada en curs.
- Les inscripcions hauran de fer-se a través dels respectius clubs per INTRANET fins al
dimecres anterior a cada jornada.
- No s’acceptaran inscripcions fora de termini. En casos excepcionals, aquestes es podran fer
sempre i quant no impliqui fer una sèrie més en les curses o un endarreriment
significatiu en el cas dels concursos, pagant un recàrrec de 2€ per inscripció. Aquestes
s’hauran de realitzar una hora abans de l’inici de la prova.
- El preu d’aquestes jornades seran de 3€ per persona, independentment de les proves que
faci.
- Els dorsals es lliuraran com a màxim una hora abans de l'inici de la prova.
- Els horaris seran orientatius, aquests es poden modificar segons la participació
- Les possibles reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre fins 30 minuts
després d'haver-se fet públic el resultat o produït l'incident.
- Tot allò no previst en el present Reglament es regirà per les normes de la FEDERACIÓ
CATALANA D'ATLETISME.
- La sola participació en aquesta competició implica la total acceptació del present Reglament.
NORMES TÈCNIQUES
- Les taules de batuda per la llargada seran de 2 metres per les categories sub 14 i 16, i 1

metre per les categories sub 8, 10 i 12
- En els concursos no hi haurà millora.

HORARIS I ORDRE DE PROVES DE LA JORNADA
Girona, divendres 15 de febrer de 2019

18.30

600 m.ll Sub 16 F/M

19.00

600 m.ll Sub 14 F/M

19.30

1000 m.ll Sub 10 F/M

20.30

600 m.ll Sub 12 F/M

20.00

Llargada Sub 10 – Sub 12 F/M

Llargada Sub14 F/M i Sub-16 F

Llargada Sub 16 M

