
 

 

  
 

CONTROL INTERN GTC - SANT CUGAT 

El Club Muntanyenc Sant Cugat, amb la col·laboració ́de l’ajuntament de Sant Cugat, 
l’autorització ́de la Federació ́Catalana d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la 
FCA, organitza un control de promoció el diumenge 26 de maig de 2019.  

La competició es farà al Complex Esportiu de la Guinardera en el següent horari: 

Diumenge 26/05/2018 
10:00 150 mll SUB 14 M   
10:10 150 mll SUB 14 F 
10:15 60 mll SUB 10 M 
10:20 60 mll SUB 10 F 
10:25 60 mll SUB 8 M-F 
10:30 60 mll SUB 12 M 
10:35 60 mll SUB 12 F 
10:45 Alçada SUB 14 M-F   Pilota SUB 10 M-F 
10:50 Llargada SUB 12 M-F    
11:55 Llargada SUB 14 M-F   Alçada SUB 8-10 M-F   
12:35 600 mll SUB12 M-F 
12:40 1000 mll SUB14 M-F     
 
Art. 1r Poden participar-hi els atletes del CMSC que tinguin degudament tramitada la seva 
llicència per la FCA i que acceptin aquest reglament. 
Art 2n S’acceptaran inscripcions fins al dijous anterior a la competició. NO s’acceptaran 
inscripcions el mateix dia de la competició.  
Art 3r L'organització (club organitzador), per tal de cobrir les despeses de personal, pista i 
jutges, cobrarà 3 euros.  
Art 4rt Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins 30’ després d’haver-se fet 
públics els resultats o de succeït l’incident, dipositant 30 euros que seran retornats en cas 
de fallar-se favorablement. 
Art. 5è Tot allò no previst en el present reglament es farà d’acord amb les normes IAAF 
versió espanyola. 
Art. 6è Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que 
puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició. 
Art 7è En relació a les proves, s’ha acordat el següent: 
-En els salts horitzontals de SUB14 fins a Absolut mixtes passaran els 5 millors atletes en 
categoria masculina i les 5 millors atletes en femenina. En cas que no hi hagi 5 persones 
d’un sexe passaran a la millora fins a 8 atletes en total.  
 -Els atletes de categoria SUB12 i anteriors disposaran de 4 intents en els concursos.  
Art. 8è La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest 
reglament. 


