
            CONTROLS ATLÈTIC SOCIAL NÀSTIC DE TARRAGONA 
         17 de juny de 2019 

  
 

 
El Club Gimnàstic de Tarragona en la seva secció d’atletisme organitza pel dia  17 de juny 2019  a les 
pistes Municipals de Campclar una jornada atlètica sota el següent 
 

REGLAMENT 
ART.  1r. PARTICIPANTS:  Aquest control es social i dirigit exclusivament als atletes del Nàstic de 
Tarragona que tinguin tramitada la llicència federada per la temporada en vigor.. 
ART.  2n.  INSCRIPCIONS. Les inscripcions es realitzaran a la mateixa pista fins a 30 minuts abans 
del començament de la prova.   
ART.  3r.  ESP. TÈCNIQUES:   
Cada categoria indicada utilitzarà els artefactes pròpies de la seva categoria. 
En els concursos hi haurà millora en masculí i Femení independentment de les categories. 
 
ART.  4r.  HORARIS:   
 
18H 45 DISC I MARTELL SUB 14, SUB 16, SUB 18 I ABSOLUT FEMENÍ 
19H 30 LLANÇAMENT JAVELINA SUB16 FEMENÍ, ABSOLUT MASCULÍ I FEMENÍ 
20H 00 LLANÇAMENT DE MARTELL SUB 18-20 I ABSOLUT MASCULÍ 
 
ART.  4t. CONTROL   El control anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la F.C.A. No es 
permet la participació d’atletes d’altres categories que les indicades.  
ART.  5è. És obligatori que els participants competeixin amb la vestimenta del club al que pertanyen. 
Tot aquell que no compleixi aquest requisit podrà ser  desqualificat. 
ART.  6è.  Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge  Àrbitre fins a 30 minuts després d’haver-se fet 
públics  els resultats o de succeït l’incident, havent dipositat la quantitat de 30 €, que seran tornats en el cas de 
fallar-se a favor. 
ART. 7è.   La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest 
reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es  regirà per les normes de la  I.A.A.F  (espanyola) 
ART. 8è.  Els organitzadores i col·laboradors no es fan responsables dels possibles danys morals i/o 
materials que puguin causar o causar-se els participants i/o els espectadors.   
 
Campclar-   10 de juny 2019 
Club Gimnàstic de Tarragona 


