
CLUB ATLETISME SANT CELONI
www.casatceloni.bogspot.com.es
Plaça Nuriel Casals, nº3
08470-Sant Celoni

CONTROLS SOCIALS D´INICIACIO  A SANT CELONI

REGLAMENT

 1- El Club d´Atletisme Sant Celoni organitza els propers dies 23 de novembre del 2019  i 
el 11 de gener 2020  CONTROLS SOCIALS D´INICIACIO, amb l´autorització de la Federació
Catalana d´Atletisme i el control   tècnic  del Col.legi  de  Jutges.  El   lloc  de  celebració  serà  
l´Estadi Municipal d´Atletisme de Sant Celoni.

 2- L´horari i ordre  de proves  és el  que s´adjunta.

1ª jornada (23/11/19)

10,00 h. alçada sub-8 i sub10  (masculi/femeni) pilota sub12 (masculi/femeni)
11.00 h. 600 m.ll sub12 masculi
11.15 h. 600 m.ll sub12 femeni
11.30 h. 60 m.ll sub8 masculi llargada sub12 (masculi i femeni)
11.35 h 60 m.ll sub8 femeni
11.40 h. 60m.ll sub10 masculi
11.45 h 60 m.ll sub10 femeni

2ª jornada (11/01/20)

10.00 h. alçada sub12 ( masculi i femeni) pilota sub8 i sub10 (masculi/femeni)
11.00 h. 400 m.ll sub8 masculi
11.10 h. 400 m.ll sub8 femeni pes sub12(masculi i femeni)
11.15 h. javelina sub 14masculi/femeni
11.20 h. 1000 m.ll sub10 masculi
11.35 h 1000 m.ll sub10 femeni
11.40 h. 60 m.ll sub12 masculi
11.45 h 60 m.ll sub 12 femeni
11.50 h 150 m.ll sub 14masculi
12.00h 150 m.ll sub 14femeni

3- Als llançaments i salt de llargada es faran  4 intents.
els llistons en alçada es colocarà.
sub-8 i10 (masculi i femeni)
0,60m i pujara de 5cm en 5cm.
sub-12 (masculi i femeni)
0,90m i pujara de 5cm en 5cm.

 4- No hi ha mínimes de participació. Reservat als atletes del Club Atletisme Sant Celoni, amb la 
llicènia federativa vigent. El Club Atletisme Sant Celoni es reserva el dret de convidar a qui
cregui oportú.

5- Les inscripcions es faran el mateix  dia de la competicio a la secretaria de l´estadi fins a 45´
abans de la prova, aquesta es gratuita



6- Les possibles reclamacions caldra fer-les per escrit, al Jutge-Àrbitre  fins  30´ despres d´haver
succeït el fet  o  haver-se publicat els resultats i dipositant la quantitat de  50.- Euros  que
seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

7- El Club  d´Atletisme Sant Celoni i la Federació Catalana d´Atletisme  no es  fan responsables
dels possibles  danys  morals  i/o materials que poguessin causar o patir els  participants i els
espectadors.

8- Tot allò no previst en aquest Reglament es  regira per les normes de l´IAAF.

  V i P
  Federació Catalana  d´Atletisme Club  Atletisme  Sant  Celoni


