REGLAMENT
El Club Atletisme Olesa, el Club Atletisme Sant Boi, el Club Atletisme Sant
Just, el Club Atletisme Viladecans, el Club Atletisme Gavà, el Cornellà
Atlètic, el Martorell Atlètic Club i el Pratenc Associació d'Atletisme
organitzen, amb el vistiplau de la Federació Catalana d'Atletisme i el control del
Col·legi de Jutges, la 1a Lligueta Atlètica del Baix Llobregat.
La lligueta comptarà amb 5 jornades a diferents seus i horari programat (veure
ANNEX). Es poden programar jornades addicionals fora de concurs.
Art. 1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència
federativa tramitada per a la temporada en curs.
Art. 2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club de l’interessat per la
INTRANET fins a les 23:59h del dimecres anterior a la competició. Aquestes
jornades estan adreçades únicament als atletes dels clubs organitzadors.
3€ per atleta i jornada a les categories de SUB8 a SUB14
5€ per atleta i jornada a les categories SUB16 i superior
La participació, excepte permís de l’organitzador, està limitada a dues proves
per atleta i jornada.
Els dorsals seran recollits i abonats pel delegat de cada entitat a l’inici de la
jornada.
Els atletes pertanyents a les categories SUB8 que no tinguin llicència federativa,
i per tant no puguin ser inscrits per la INTRANET, seran inscrits mitjançant
correu electrònic enviat al club organitzador (aquesta jornada
inscripcions@martorellatletic.cat ) abans de la data límit d’inscripció.
La resta de clubs de la comarca podran participar sol·licitant invitació via
email a l’organitzador corresponent. El club organitzador es reserva el dret
d'admetre més participants en funció dels atletes inscrits a les proves.
Qualsevol inscripció a la INTRANET no autoritzada serà considerada nul·la i
sense efecte.
4€ per atleta i jornada a les categories de SUB8 a SUB14
6€ per atleta i jornada a les categories SUB16 i superior
Art. 3. Programa i cronometratge: Les proves programades seran les
autoritzades per la FCA en la temporada i categoria corresponent. Per les
categories fins a SUB16 i superior es sol·licitarà cronometratge elèctric. En la
resta de categories (SUB8-SUB14) el cronometratge serà manual, excepte en
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les proves on el cronometratge elèctric estigui programat i disponible per la
jornada.
Art. 4. Horari: Cada jornada es regirà pel seu horari preestablert (veure anex).
El club organitzador podrà ajustar l’horari final en funció de la inscripció
definitiva, i afegir alguna prova del seu interès si així ho requereix i no afecta al
desenvolupament de la jornada.
Art. 5. Intents i cadències: Els concursos es faran 4 intents sense millora en
categories SUB8-SUB12, a la resta de categories disposaran de 3 intents més
millora. Quan es pugui, es desdoblarà la zona de concursos agrupant Clubs a
criteri de l'organitzador de la jornada.
En relació als concursos de salts horitzontals i verticals
següent:

s’ha acordat el

Cadència llistons salt d’alçada
SUB10: 0.70 - 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 – 1.03 – 1.06 i de 3 en 3 cm.
SUB12: 0.95 - 1.05 – 1.10 – 1.15 – 1.20 – 1.23 i de 3 en 3 cm.
SUB14: 1.05 – 1.15 - 1.20 – 1.25 – 1.30 – 1.35 – 1.38 – 1.41 i de 3 en 3 cm.
SUB16:
SUB18:
SUB20+
Cadència llistons salt amb perxa
SUB12: 1.20 – 1.40 – 1.50 – 1.60 – 1.70–1.80 –1.90–2.00 i de 5 en 5 cm.
SUB14: 1.50 – 1.60 – 1.70–1.80 –1.90–2.00 i de 5 en 5 cm.
SUB16:
SUB18:
SUB20+:
Abs M:
Abs F:
Col·locació de les taules de batuda
-

Al triple salt SUB14, s’utilitzaran 2 taules de batuda a 6m. i a 8m. per noies i
de 7m. a 9m. per nois.

-

Al salt de llargada SUB16, la taula de batuda estarà a 3m., tant per noies
com per nois.

-

Resta de categories, segons normativa.

Art 6: Sistema de puntuació: durant les 5 jornades regulars els equips
diferents clubs sumaran punts per una classificació final. A la darrera jornada
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regular es farà entrega del trofeu al 8 clubs participant, ordenats del 1r al 8e
classificat.
La puntuació es farà seguint la puntuació de les taules hongareses.
La puntuació serà única per tot l’equip sumant les classificacions dels
2 primers atletes de cada club (tant per categoria, com per sexe).
Cas que en finalitzar la lliga hi hagués empat de punts, classificaria
primer l’equip que hagi assolit més primers llocs; si persistís l’empat, l’equip
que hagi assolit més segons llocs i així successivament.
Art. 7. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30
minuts després de la proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 €
(a retornar en el cas d'atendre la seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre
serà definitiva.
Art. 8. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de
l'I.A.A.F o per les normes de la Federació Catalana d'Atletisme.
Art. 9. Els clubs organitzadors i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els
participants i espectadors durant aquesta competició.
Art. 10. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'aquest
Reglament.
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ANNEX:
Jornada 1: 14/03/2020 MARTORELL (CE TORRENT DE LLOPS)
10:00 60 mt
60 mt
60 mll
60 mll
60 mll
80 mt
80 mt
300 mll
300 mll
1000 mll
1000 mll
600 mll
600 mll
2000 mm

S12M
S12F
S8 M-F
S12M
S12F
S14F
S14M
S16M
S16F
S10M
S10F
S14M
S14F
S12 M-F

Alçada S14F

Llargada

S10M Pes

S14M

Pilota S10 M-F

Llargada

S10F

Alçada S14M

Pes

S14F
Pilota S8 M-F

Triple

S14F

Calendari provisional:
-

25 d’Abril: 8è Trofeu promoció del Baix Llobregat – GP Fira espàrrecs
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