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CONTROL INTERN CA GRANOLLERS 

 

El dia 29 de maig de 2019, el CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS, amb l'autorització de la Federació                
Catalana d'Atletisme i el control del col·legi de Jutges, organitza un Control Intern a les Pistes                
Municipals d'Atletisme de Granollers per les categories sub8, sub10, sub12, sub14 i absolut.  

 

INSCRIPCIONS 

● Tots els i les atletes participants hauran de tenir tramitada la llicència federativa per la               
temporada en curs. Només podran participar atletes del CA Granollers. 

● Les inscripcions es realitzaran a la intranet de la federació fins dilluns abans de la               
competició. També s'acceptaran inscripcions a la secretaria del Club el mateix dia de la              
prova. 

 

CONCURSOS 

Salt de llargada 

a) Es disposarà de tres intents sense possibilitat a millora. 
b) La prova la faran conjuntament totes les categories participants i en un mateix fossar. 

 
Salt d’alçada 

a) La col·locació del llistó començarà a l’alçada mínima demanada i pujarà de 3 en 3 cm o,                 
en cas contrari, de la manera com els jutges considerin oportú. 

b) Tan bon punt resti un participant a la competició, serà aquest qui decideixi a quina               
alçada vol augmentar la col·locació del llistó. En el cas que hi quedin 2 participants i                
aquests arribin a un acord, també ho podran fer, sempre i quan aquest augment sigui               
com a mínim de 2 cm per sobre de l’actual intent en els dos casos esmentats. 

c) La prova la faran conjuntament totes les categories participants i en un mateix             
matalàs. 

 
 

CURSES 

a) La prova de 60 m.ll. es farà conjuntament amb les categories Sub8, Sub10 i Sub12 
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HORARI  

Dimecres 29 de maig de 2019 

 

 Sub10 / Sub8* Sub12 Sub14 Absolut 

18:30 60m.ll. 60m.ll./disc disc  

18:45   150m.ll.  

18:55   3.000m.m.  

19:00 llargada/alçada llargada/alçada llargada/alçada llargada/alçada  

NOTA: El cronometratge a TOTES  les curses serà  MANUAL. 

*Podran participar els i les atletes de la categoria Sub8 en aquelles proves pròpies de la categoria Sub10.  

 

El CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS es reserva el dret a fer modificacions a l’horari. L’horari definitiu               
es presentarà en aquest mateix document. 

 

NORMES COMPLEMENTÀRIES 

Art. 1r: El CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS i la FCA no es fan responsables dels danys morals i/o                 
materials que puguin patir els participants, jutges o espectadors durant el transcurs de les              
proves. 

Art. 2n: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30' després d'haver fet                 
públics els resultats o de succeït l'incident, dipositant 30€. 

Art. 3r: Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d'acord amb les normes de la IAAF                   
en la seva versió espanyola. 

 

Granollers, 21 de maig del 2019 

 

V. i P. FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME        CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS 

 


