
Delegació  de  la  Catalunya  Meridional 
 
 
 

VII  TROBADA   CATALUNYA  MERIDIONAL  -  GIPUZKOA 
 
 
La  Delegació Territorial de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, amb la colꞏlaboració del C.A. 
CAMBRILS, organitza  la VII TROBADA CATALUNYA MERIDIONAL - GIPUZKOA a disputar-se el 
proper dia 27 d'abril a l’Estadi d’atletisme de Cambrils, segons el següent 

 
 

REGLAMENT 
 
ART.  1r.   Podran participar-hi tots els atletes que tinguin la llicència federada tramitada per la present 
       temporada  2018/2019. 
 
ART.  2n.  Cada equip estarà representat per un atleta per prova que estaran indicats al full 

d'inscripció. Cada atleta només pot puntuar en una prova. Fora de concurs pot 
participar a altres proves. 
Les delegacions hauran de fer arribar a la organització les inscripcions dels 
participants abans de les 21 hores del dia 25 d’abril. S’autoritza un màxim de 10 
canvis sobre la inscripció. Els canvis poden realitzar-se fins a 1 hora abans del 
començament de cada prova. 

 
       INSCRIPCIONS  :  
           Les inscripcions cal fer-les a través del programa "INTRANET RFEA". 
      La data límit és el dimecres anterior a la competició. 

     Els participants que no figurin a la selecció hauran d’abonar les següents quantitats : 
     S-14 :  3€ 
     S-16 :  4€ 
     S-18 i categories superiors :  5€ 

 
ART.  3r.    HORARI  :  s’indica en full a part. 
 
ART.  4t.    NORMES  TÈCNIQUES  :        

       

      S'especifiquen amb l'horari 
                  El control anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la  F.C.A. 
       Hi haurà cronometratge elèctric. 
  
 Llançaments 
  
 S’estableixen unes distàncies mínimes de llançaments que seran visibles en el moment de la 

prova. Aquestes distàncies no poden ser modificades. 
       Els intents vàlids que no superin aquestes marques mínimes no seran mesurats : 

      Pes : 6.00 m.     Disc 12.00 m     Javelina : 12.00 m. 
          



 

         Puntuació : 2 punts al primer i 1 al segon          

  En cas d'empat en alguna prova, es repartiran els punts en joc. Es considerarà que hi 
ha empat en una prova quan els jutges donin el resultat com a ex-aequo. 

  Si en finalitzar la Trobada hi hagués empat de punts classificaria primer l'equip que 
hagi assolit  més primers llocs, si persistís l'empat, l'equip que hagi assolit més 
segons llocs i així successivament. 

 
ART.  5è.   És obligatori que els participants competeixin amb la vestimenta del club al que pertanyen. 
       Tot aquell que no compleixi aquest requisit podrà  ser desqualificat. 
 
ART.  6è.   Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge  Àrbitre fins a 30 minuts després d’haver-se 
        fet públics  els resultats o de succeït l’incident, havent dipositat la quantitat de 30 €, que seran 
        tornats en el cas de fallar-se a favor. 
 
ART. 7è.     La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest 
         reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la  I.A.A.F 
          
ART   8è.    Els organitzadores i colꞏlaboradors no es fan responsables dels possibles danys morals i/o 
         materials que puguin causar o causar-se els participants.   
 
 
 
 
 
 
 
Pere  Ferrando  i  Badell 
Delegat  Territorial  FCA       Cambrils a  13 d'abril  del  2019 
 
 



VII  TROBADA   CATALUNYA  MERIDIONAL - GIPUZKOA  
 

Cambrils, 27 d'abril 
 
    H O R A R I 

 
10:00 3.000 m.m S-14,16 M,F 
10:30     Javelina  S-16,14 M      Disc S-14,16 F 
11:30     Javelina  S-14,16 F       Disc S-14,16 M 
 
16:00  100 m.t.  S-16M  Alçada S-14,16 F Llargada S-14,16 M  Pes S-14,16 F 
16:10  100 m.t.  S-16,18F 
16:20  80 m.t.  S-14F 
16:30  80 m.t.  S-14M 
16:40  100 m.ll. S-16,Abs,MàsterF 
16:50   100 m.ll. S-16,Abs, MàsterM 
17:00   80 m.ll. S-14F 
17:10    80 m.ll. S-14M 
17:20    1.000 m.ll. S-14F      Alçada S-14,16 M Llargada S-14,16 F  Pes S-14,16 M 
17:30    1.000 m.ll. S-16F 
17:40    1.000 m.ll. S-14M 
17:50   1.000 m.ll. S-16M 
18:00   150 m.ll. S-14F 
18:10   150 m.ll. S-14M 
18:20  300 m.ll. S-16F  
18:30  300 m.ll. S-16M 
18:40    200 m.ll. Abs,MàsterF  
18:50  200 m.ll. Abs,MàsterM  
19:00  220 m.t.  S-14F 
19:10  220 m.t.  S-14M 
19:20  300 m.t.  S-16F 
19:30   300 m.t.  S-16M 
 
 
NORMES  TÈCNIQUES  :   
 

SALT  D'ALÇADA 
 

 Cadència dels llistons : 

      Alçada  S-14,16F    : 1,10 i de 5 en 5 cm  fins a 1,35 i de 3 en 3 cm 
      Alçada  S-14,16M  : 1,20 i de 5 en 5 cm  fins a 1,50 i de 3 en 3 cm 
 

  Llançaments 
 
S’estableixen unes distàncies mínimes de llançaments que seran visibles en el moment de la prova. 
Aquestes distàncies no poden ser modificades. 
      Els intents vàlids que no superin aquestes marques mínimes no seran mesurats : 
      Pes : 6.00 m.     Disc 12.00 m     Javelina : 12.00 m. 
  

  Hi haurà millora en totes les categories. Passaran a millora els 4 primers de cada 
categoria. 

  L'organització es reserva el dret d'admetre atletes de categoria superior fora de concurs. 


