
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PROVES COMBINADES  
SUB16 EN PISTA COBERTA  

 
 
1. Participació 
 
a) Participaran fins un màxim dotze (12) atletes per categoria, nascuts/des els anys 2004 i 2005 i 
que tinguin degudament tramitada la llicència per la FCA. 
 
b) Per determinar els dotze (12) atletes, es farà una selecció de la manera següent: 
 
Les 10 millors marques inscrites en categoria masculina i les 10 millors marques en categoria 
femenina en funció del rànquing que es realitzarà amb la mitjana resultant de la puntuació 
obtinguda a les combinades durant la temporada actual en pista coberta o en la temporada 
anterior a l’aire lliure. 
 
La marca d’inscripció serà la puntuació de la combinada on s’aconsegueixi el resultat més alt 
després d’aplicar la mitjana amb l’índex de rectificació d’aire lliure (x1.1). Exemple.  
 
Hexatló en pista coberta:     3600 punts :  6 proves = 600 punts 
Octatló a l’aire lliure:          4000 punts :  8 proves = 500 punts x 1.1 = 550 punts 
 
(en aquest cas la millor puntuació és l’obtinguda en pista coberta (600 punts) i per tant serà la 
marca de pista coberta (3.600 punts) amb la que inscriuríem a l’atleta). 
 
Les dues places restants seran decidides pels Responsables Tècnics. 
 
 
2. Inscripcions 
 
a) Les inscripcions s’efectuaran per INTRANET  amb data límit del dia 18 de febrer 
 
b) La Federació Catalana d’Atletisme tindrà a disposició dels clubs la llista de classificats, a 
partir del dia 20 de febrer 
 
3. Normes complementàries 
 
Aquest Campionat es regirà segons el Reglament que figura en la Normativa General de Pista 
Coberta. 
 
4. Data i lloc de celebració 
 
Dissabte 23 i diumenge 24 de febrer a Sabadell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. Horari de la competició 
 
 
Sabadell, 23/02/2019 
 
15.00 h 60 m.ll. M 
15.10  60 m.t. F 
15.35 Llargada M 
15.40  Alçada F 
16.35 Pes M 
17.20  Pes F 
17.35 Alçada M 
18.20  Llargada F 
19.20  600 m.ll. F 
 
Sabadell, 24/02/2019 
 
10.30 60 m.t. M 
12.00 1000 m.ll. M 
 
 


