52è TROFEU SALCEDA I CASTELLS
8è. “IN MEMORIAM”

El CLUB ATLETISME CAMBRILS, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme,
organitza el 52è. TROFEU SALCEDA CASTELLS, 8è “IN MEMORIAM”, a disputar-se el
proper dia 8 de desembre a l’Estadi Municipal d’atletisme de Cambrils.
REGLAMENT
Art. 1
Podran participar-hi tots els atletes que tinguin la llicència federada tramitada per la
present temporada 2018/2019
Art. 2
Les inscripcions cal fer-les a través de la "INTRANET" de la RFEA.
La data límit és el dimecres anterior a la competició.
El preu de la inscripció serà, com a mínim, de 2 €. S'accepten donacions de més
quantitat.
La recaptació es destinarà a la Marató de TV3.
Art. 3
Els horaris i distàncies de les curses s’indiquen en full annex.
Art. 4
El control anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la F.C.A.
Hi haurà cronometratge elèctric.
Art. 5
Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova; el fet de fer-ho en
dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.
Art. 6
A les curses on participin simultàniament més d’una categoria, hi haurà classificació
individual separada per a cadascuna d’elles.
Art. 7
PREMIS : L’organització donarà trofeus al 1r classificat de cadascuna de les categories i
medalles de participació a tots els atletes arribats a meta.
Art. 8
Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades
de 30 €, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda
la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.

Art. 9
Les curses només podran ser suspeses en cas de que, per inclemència del temps o
qualsevol altre problema, així ho determini el Jutge Àrbitre.
Art. 10
Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb el Reglament de la
IAAF i la Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.
Art. 11
El CLUB ATLETISME CAMBRILS i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els
participants i espectadors durant aquesta competició.
Art. 12
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en
aquest Reglament.
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Cambrils a 22 de novembre del 2019

52è TROFEU SALCEDA I CASTELLS
8è. “IN MEMORIAM”
Cambrils, 8 / 12 / 2019
HORARIS I DISTÀNCIES
HORA

CATEGORIA

ANY

DISTÀNCIA

10.30

S-16 MASCULÍ
S-16 FEMENÍ

04/05
04/05

3.000 m.

10.50

S-14 MASCULÍ
S-14 FEMENÍ

06/07
06/07

2.000 m.

11.10

S-18 MASCULÍ
S-20 MASCULÍ
MÀSTER MASCULÍ

02/03
00/01
35 anys o més

3.000 m.

11.30

S-12 MASCULÍ
S-12 FEMENÍ

08/09
08/09

1.200 m.

11.50

S-10 MASCULÍ
S-10 FEMENÍ

10/11
10/11

1.000 m.

12.10

S-18 FEMENÍ
S-20 FEMENÍ
S-23 FEMENÍ
ABSOLUT FEMENÍ
MÀSTER FEMENÍ

02/03
00/01
97/98/99
96 i anteriors
35 anys o més

3.000 m.

12.30

PROMESA MASCULÍ
ABSOLUT MASCULÍ

97/98/99
96 i anteriors

5.000 m.

12.50

CURSA POPULAR - MARATÓ TV3

1.000 m.

