
GP PERXA URBANA “CIUTAT DE 
MATARÓ” 2019 

 
PLAÇA SANTA ANNA DE MATARÓ 

15 DE JUNY DE 2019 
 
 

El Centre Atlètic Laietània, sota el control del Col·legi de Jutges de la 
Federació Catalana d’Atletisme (FCA), organitza l’exhibició de salt 
amb perxa al carrer, que es regirà sota el següent: 
 
 

R E G L A M E N T 
 
 
Art. 1 – Lloc i data de celebració: 
Les proves es disputaran a la Plaça Santa Anna de Mataró el dia 15 de 
Juny de 2019. 
 
Art. 2 – Participació: 
Poden participar a les proves programades els atletes que tinguin 
tramitada la seva llicencia esportiva per l’ actual temporada. L’ 
inscripció és realitzarà a través de la intranet de la Federació de 
Catalana. L’organització de La prova decidirà quins atletes podran 
participar segons les marques dels participants. La data límit 
d’inscripció serà el dimecres dia 12 de juny i el dijous dia 13 es 
publicarà la llista dels atletes participants admesos. 
 
Art. 3 – Preu inscripció: 
El preu de la inscripció dels atletes participants serà de 5€. L’ 
inscripció dels participants de la prova d’ elit serà gratuïta. 
 
Art. 4 – Alçada dels llistons salt amb perxa: 
Les alçades dels llistons aniran en funció dels participants finalment 
admesos. 
 
Art. 5 - Horari de les proves: 
 
10h a 11:30h Perxa SUB12, SUB14 i SUB16 M/F 
11:30h a 13:30h Perxa SUB18, SUB20 M/F 
13:30h a 14:30h Vols saltar? ( Apropem el salt amb perxa a tothom que 
ho vulgui provar) 
15h a 17h Perxa ABSOLUTA, VETERANA M/F 
18h Perxa ELIT M/F 
 
 
 



Art. 6 - 
Al tractar-se d’una exhibició al carrer i no estar homologada degut a 
la inclinació del carril, les marques realitzades en aquesta prova no 
seran homologables. 
 
Art. 7 - 
Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o 
materials que puguin causar o causar-ne els participants i 
espectadors durant aquesta competició. 
 
Art. 8 - 
Els primers classificats de cada categoria rebran un trofeu com a 
guanyadors. 
Apart, l’ organització ha disposat uns premis econòmics a les 
categories d’elit: 
1r classificat: 150€ 
2n classificat: 100€ 
3r classificat: 50€ 

Aquests premis estaran subjectes a aconseguir les marques mínimes 
al concurs per rebre el premi econòmic: 
Marca mínima masculina: 5.10 m. 
Marca mínima femenina: 3.90 m. 
1r classificat de club local a la prova èlit: 50€  
Aquests premis no seran acumulables i seran iguals tant per la 
categoria masculina com per la femenina. 
 
Art. 9 - 
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació 
d’aquest Reglament. 
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