CONTROL DE SALTS _ 2n TROFEU R. CABREJAS
El Club Muntanyenc Sant Cugat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’autorització de la
Federació Catalana d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitza el control de
salts 2n TROFEU R. CABREJAS el proper divendres 31 de maig de 2019.
En aquesta jornada es duran a terme les proves de:

-

17,00.
17,45.
18,00.
19,00.
19,15.
20,30.

Salt de llargada fem.
Salt d’alçada fem.
Salt de llargada masc.
Salt amb perxa fem_masc
Triple salt masc_fem (fusta 11m)
Triple salt fem. (fusta 9m)

Art. 1r Poden participar-hi els atletes del Club Muntanyenc que tinguin degudament tramitada la
seva llicència per la FCA i que acceptin aquest reglament.
També podran participar atletes d’altres clubs, sempre hi quan tinguin degudament tramitada la
corresponent llicència federativa i siguin convidats per la direcció tècnica del club.
Art 2n El preu per inscripció es de 5€. No es farà cap inscripció el mateix dia de la prova.
Art 3r El reglament tècnic de la competició es publicarà un cop s’hagin tancat les inscripcions.
INSCRIPCIONS TANCADES
Art 4t Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins 30’ desprès 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 fallarà 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 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest reglament.
Sant Cugat, 27 de maig de 2019
* places limitades

REGLAMENT INTERN _ CONTROL DE SALTS 2n Trofeu R Cabrejas

Llargada masc.
1. Una sola categoria per fer la millora.
2. No es canvia el ordre de salt a la millora.
Llargada fem.
1. 1 categoria per fer la millora. (Competeix una invident categoria T11, saltant des-de la fusta
amb guia)
2. No es canvia el ordre de salt a la millora.
Triple fem.
1. 2 categories per fer la millora. (Absolut i Sub 14) Fusta de 9 m
2. No es canvia el ordre de salt a la millora.
Triple masc_fem fusta de 11 m.
1. 2 categories (masc_fem) per fer la millora. Fusta de 11 m
2. No es canvia el ordre de salt a la millora.
Alçada fem
1. Una sola categoria
Perxa masc_ fem
1. Una sola categoria.
2. Salten tots junts

