
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- EL CLUB ATLETISME VALLS ANDORRA, amb l’autorització de la FEDERACIÓ ANDORRANA 

D’ATLETISME realitzarà el proper 22 de juny el 35é MITING INTERNACIONAL DE LES VALLS 

D’ANDORRA. 

2.- Les proves es celebraran al Estadi Comunal d’Andorra la Vella a partir de les 16h 

3.- El control tècnic anirà a càrrec del Col·legi Andorrà de Jutges. Hi haurà cronometratge 

elèctric. 

4.- Podràn participar tots aquells atletes que tinguin la seva llicència federativa en ordre. 

5.- L'horari i ordre de proves s’especifica en full a part. Coincidint amb Campionat d’Andorra 

d’Aire Lliure.  

6.- Els clubs hauran de formular les inscripcions dels seus atletes a través d’un full excel 

especificant: NOM/COGNOM/CATEGORIA/PROVA/MARCA DE LA TEMPORADA.  La data límit 

serà (el dilluns abans de la prova). El preu de la inscripció serà de 5€ per atleta per tal de poder 

cobrir les necessitats d’organització i jutges. S’han d’enviar les inscripcions al correu: 

mitingandorra@gmail.com 

7.-El llistat definitiu d’admesos és publicarà el dimecres 19 de juny a la web del Club Atletisme 

Valls Andorra. 

8.- Queden exemptes de pagaments aquells atletes que hagin sigut medallistes en Campionats  

d’Espanya o equivalents.  

9.- La organització es reserva del dret de no cobrar inscripció a tots aquells atletes que hagin 

demostrat un nivell superior als 1000 punts IAAF. 

10.- Hi haurà premis en metàlꞏlic a les tres millor marques per taula IAAF 2017 assolides. Els 

premis seran : 1000€, 600€ i 400€. 

11.-Les proves de Meeting seràn les següents: 

Homes: 100mllisos, 110mtanques, 400m, 400mtanques 800mllisos, Salt de Llargada, Salt de 

Perxa, Llançament de Javalina i Llançament de Pes. 

Dones: 100mllisos, 100mtanques, 400mllisos, 400mtanques, 800mllisos, salt de Llargada, Salt 

de Perxa, llançament de javelina i Llançament de Pes. 

11.1.- Totes les alçades de tanques i pesos de llançaments seran els equivalents a la categoria 

absoluta. 

11.2- En els concursos verticals les alçades inicials dels llistons serán les seguents: 

 Perxa F: 2.70m  Perxa M: 4.00m 

 



12.- Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Sr. Jutge Àrbitre fins 30 minuts després 

de penjar les classificacions. 

13.- L’organització no es fa responsable dels danys físics o morals. 

14.-  El sol fet d'inscriure's implica la total acceptació del present Reglament. 

15.- Tot allò no previst serà resolt pel Jutge Àrbitre d'acord amb les normatives de la I.A.A.F 



 


