CONTROL DE LLANÇAMENTS SANT BOI DE LLOBREGAT
29 de maig de 2019
Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
El Club Atletisme Sant Boi, amb l’autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, i sota el control del
col·legi de jutges de la Federació, organitza el 2n Control de Llançaments el dimecres 29 de maig de
2019 a l’Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda.
Article 1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa tramitada
per a la temporada en curs.
Article 2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club de l'interessat a través de la Intranet de
la RFEA. El termini d'inscripció finalitzarà el diumenge 26 de maig a les 23.59 hores. Exhaurit aquest
termini no s'admetrà cap inscripció.
Article 3. Preu. La inscripció tindrà un cost de 4 euros una prova, i 7 euros dues o més proves.
Article 4. Participants. Les categories de participació seran SUB14, SUB16, SUB18 i SUB20 i
Absolut. L'organització es reserva el dret d'incloure en la convocatòria atletes convidats. Els
concursos comptaran amb 3 intents més millora. La millora es farà per categories començant de
més petits a més grans.
Article 5. Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà fins 15 minuts abans de la prova, en un lloc
visible dins del recinte de l’Estadi d’Atletisme, prèvia identificació de l’atleta mitjançant llicència
federativa, document nacional d’identitat o similar.
Article 6. Jutges i homologació d’artefactes. La prova estarà sota el control del col·legi de jutges
de la Federació Catalana d’Atletisme. Els/les atletes podran utilitzar els seus artefactes sempre
que compleixin les normes de la IAAF i els hagin lliurat al jutge encarregat. L'homologació de
l'artefacte es realitzarà la zona habilitada per l'organització per a tal efecte, quedant a custòdia
fins a l'inici de la prova. Se seguirà la reglamentació de la RFEA respecte a la configuració i nombre
de jutges per a l'homologació de qualsevol rècord o marca aconseguida.
Article 7. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts després de la
proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a retornar en el cas d'atendre la seva
reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva.
Article 8. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de l'IAAF o per les
normes de la Federació Catalana d'Atletisme.
Article 9. El Club Atletisme Sant Boi i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels
perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant aquesta
competició.
Article 10.La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'en aquest Reglament.

HORARIS I PROVES
18.30 h

Martell F cat. SUB14, SUB16, SUB18, SUB20

19.45 h

Disc M cat. SUB 16 SUB18 SUB20 I ABSOLUT

20.00 h

Javelina M/F cat. SUB16 i SUB18

Pes M cat. SUB16, SUB18, SUB20
Pes F cat. SUB16, SUB18, SUB20
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