I TROFEU D’ATLETISME DE SANT JUST DESVERN
REGLAMENT
Art. 1.- El Club Atletisme Sant Just, amb l’autorització de la FCA i el control tècnic del
Col·legi de Jutges i Cronometradors i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern, organitza el mencionat trofeu el diumenge dia 24 de març a partir de les
10:00 hores, a la pista d’atletisme del Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord, de
L’Hospitalet de Llobregat.
Art. 2.- Horari (veure full adjunt).
Art. 3.- Les curses es disputaran per sèries. La classificació per donar els diferents
trofeus, serà d’acord amb els temps assolits. En cas de que dos o més atletes estiguin
empatats a temps, sense que tots els atletes empatats hagin disputat la mateixa sèrie, es
considerarà a tots els d’igual marca “exaequo”. Si l’empat en temps s’estableix
únicament entre atletes de la mateixa sèrie, es considerarà per la classificació l’ordre
establert pels jutges. A les curses hi haurà cronometratge elèctric.
Art. 4.- Podran participar tots els atletes Sub 8 - pre-benjamins (2012-2013), Sub 10
(2010-2011), Sub 12 (2008-2009), Sub 14 (2006-2007) Sub 16 (2004-2005), Sub 18
(2002-2003) i Sub 20 (2000-2001), amb la corresponen llicència per a la present
temporada.
Art. 5.- L’actuació de cada atleta de les categories de promoció (fins a Sub 16) està
limitada a una sola prova individual. Cada club o centre escolar podrà inscriure a
cada prova tots els atletes que vulgui, sense cap límit i sense cap mínima.
L’actuació de cada atleta de les categories Sub 18 i Sub 20, està limitada a dues
proves individuals. Cada club podrà inscriure a cada prova tots els atletes que vulgui,
sense cap límit i sense cap mínima.
Art. 6.- Trofeus categories de promoció (fins a Sub 16): es donaran trofeus als tres
primers i medalles al quart i cinquè classificat en cadascuna de les 30 proves
individuals.
Es donaran trofeus als tres primers clubs o centres escolars segons la suma total dels
punts obtinguts a les 30 proves individuals, que puntuaran de la següent manera: 5 punts
al primer; 4 punts al segon; 3 punt al tercer, 2 punts al quart i 1 punt al cinquè classificat
de cadascuna de les 30 proves individuals.
Medalles categories Sub 18 i Sub 20: es donaran medalles als tres primers classificats
en cadascuna de les 19 proves individuals. No hi haurà classificació per equips per a les
categories Sub 18 i Sub 20.

Art. 7.- Les inscripcions hauran de ser introduïdes a la INTRANET (FCARFEA:http://isis.rfea.es/sirfea2/) pels clubs dels atletes que vulguin participar.
El termini màxim d’inscripció serà el dimarts 19 de març. A les curses caldrà fer constar
la millor marca de l’atleta per tal de poder confeccionar les sèries de competició. Si no
surt automàticament, podeu posar-la al lloc del dorsal.
Per a la categoria SUB 8 (PREBENJAMÍ), els que només disposin de llicència escolar,
caldrà enviar un e-mail al CA Sant Just (atletismesantjust@gmail.com), indicant nom i
cognoms i data completa de naixement. Els que tinguin llicència federativa hauran de
fer la inscripció per INTRANET.
Les inscripcions que no compleixin tots els requisits podran ser rebutjades.
A partir de les 00:00 hores de dimecres 20 de març no es podrà introduir cap inscripció
nova, ni modificar o donar de baixa les ja realitzades. No s’acceptarà cap inscripció per
cap mitjà diferent a la INTRANET a excepció de la categoria prebenjamí.
Dimecres 20 de març per la tarda, es publicarà la relació d’inscrits i fins el dijous 21 de
març a les 22:00 hores ens podreu comunicar per e-mail (atletismesantjust@gmail.com)
les possibles errades que detecteu a les inscripcions realitzades. NO ES PODRAN FER
CANVIS A LES INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ.
Art. 8.- El delegat de cada club o centre escolar haurà d’agafar tots els dorsals dels
seus atletes inscrits de les categories de promoció (fins a Sub 16) a raó de 2 euros
per dorsal.
Els atletes de les categories Sub 18 i Sub 20 podran agafar individualment els seus
dorsals a raó de 3 euros per dorsal, en el cas de participar en una sola prova, o a
raó de 5 euros, en el cas de participar en dues proves.
Art. 9.- No es podrà utilitzar l’herba central per realitzar l’escalfament.
Art. 10.- Les reclamacions hauran de presentar-se per escrit al Jutge Àrbitre de la
competició, no més tard de 30 minuts de fer-se públics els resultats o de tenir lloc
l’incident, dipositant la quantitat de 50 euros que es retornaran en cas de fallar-se
favorablement.
Art. 11.- Les inclemències del temps no seran motiu de suspensió de la competició,
llevat que el Jutge Àrbitre ho cregui oportú, sent el seu veredicte inapel·lable.
Art. 12.- Tot allò no previst en el present reglament serà resolt per l’organització
d’acord amb la Reglamentació Internacional de la IAAF en la seva versió de la RFEA.
Art. 13.- El Club Atletisme Sant Just i la FCA no es fan responsables dels possibles
danys morals o materials que poguessin patir o produir els participants o espectadors
durant el transcurs de la competició.
Art. 14.- La sola inscripció, suposa l’acceptació total d’aquest reglament.
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I TROFEU D’ATLETISME DE SANT JUST DESVERN
HORARI
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
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13:15
13:30
13:40
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14:00

80 m.ll. Sub14F Pes Sub14F Javelina Sub16F Llargada Sub14M Alçada Sub12F
80 m.ll. Sub14M
100 m.ll. Sub16F
100 m.ll. Sub16M
60 m.ll. Sub12F Pes Sub12F
60 m.ll. Sub12M
Llargada Sub16F Alçada Sub12M
60 m.ll. Sub10F
60 m.ll. Sub10M
Javelina Sub16M
60 m.ll. Sub 8 F (PreBenjami F) Pes Sub12M
60 m.ll. Sub 8 M (PreBenjamí M)
1.000 m.ll. Sub16F
Llargada Sub16M Llargada Sub14F
1.000 m.ll. Sub16M
1.000 m.ll. Sub14F Pes Sub14M
1.000 m.ll. Sub14M
1.000 m.ll. Sub10F
1.000 m.ll. Sub10M
Javelina Sub18F
Llargada Sub18-20M
600 m.ll. Sub12F
600 m.ll. Sub12M
100 m.ll. Sub 18-20M
100 m.ll. Sub 18-20F
400 m.t. Sub 18-20M
400 m.t. Sub 18-20F
800 m.ll. Sub 18-20M
800 m.ll. Sub 18-20F

Pes Sub 20F
Javelina Sub 18M

Llargada Sub 18-20F

Preu inscripcions:
Categories de Promoció:

2 euros per prova (màxim una prova per atleta).

Categories Sub 18 i Sub 20: 3 euros per una prova
5 euros per dues proves
Categories: Sub 8 - PreBenjamí (2012-2013); Sub 10 (2010-2011); Sub 12 (2008-2009); Sub
14 (2006-2007); Sub 16 (2004-2005); Sub 18 (2002-2003); i Sub 20 (2000-2001).
Lliurament de premis: es donaran trofeus als 3 primers classificats i medalles al 4t i 5è
classificat de cada prova de les categories de promoció (fins a Sub 16) i medalles als 3 primers
classificats de cada prova de les categories Sub 18 i Sub 20.

