
                                                                          
 

 

CONTROL DE PROMOCIÓ i ABSOLUT – 21 de Març 2020 

Reglament 

Art.1. Conjuntament amb el CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ATLETISME ADAPTAT, els organitzadors 
celebraran una jornada de Control de Promoció i Absolut, a les pistes d'atletisme de l’Estadi Palau 
Sacosta de Girona, sota el control del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.  

 

Art. 2. Podran participar tots els atletes que disposin de llicència Federativa per l’any 2020, cadascú a 
les proves programades de la seva categoria. La inscripció es farà per INTRANET, tancant-se el 
dimecres 18 de març. La inscripció és gratuïta pels atletes pertanyents al GEiEG Gironí. Els atletes 
d'altres clubs podran participar abonant : 

 PROMOCIÓ: 3€ per prova 
   5€ per 3 proves 

ABSOLUT: 1 prova 5€ - 2 proves 7€ 
   

Els atletes pertanyents al club organitzador que no tinguin llicència federativa, i per tant no puguin ser 
inscrits per la INTRANET, seran inscrits mitjançant correu electrònic enviat a fecpc@fecpc.cat,  amb el 
mateix termini.  

S’admetran inscripcions a la mateixa pista fins 1 hora abans de la hora programada per l’inici de la 
prova. 

PROMOCIÓ: 5€ per prova 
   7€ per 3 proves 

ABSOLUT: 1 prova 7€ - 2 proves 10€ 
 

Art. 3.  Als concursos de promoció es faran 3 intents sense millora. Als llançaments absoluts cada 
categoria llançarà amb l’artefacte de la seva categoria. Les curses es faran amb cronometratge 
elèctric. Hi haurà trofeu per la millor marca masculina i femenina absoluta segons taula de puntuació 
IAAF 2017 i trofeus a les categories de promoció, als atletes que obtinguin la puntuació més alta en la 
suma de les 3 proves programades. 

CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT PROVES 

Sub10 Nascuts 2011 - 2012 60      Llargada      600 

Sub12 Nascuts 2009 - 2010 60      Llargada      600 

Sub14 Nascuts 2007 - 2008 80      Llargada      600 

Absolut Nascut 2006 i anteriors marcades en groc 
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Art. 4. Durant la celebració de qualsevol competició només tindran accés a l’interior de la pista els 

membres del jurat, els atletes que estiguin participant en alguna prova i les persones autoritzades pel 

Jutge Àrbitre. 

Art. 5. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de 

conèixer els resultats. Aquest un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la 

qual comunicarà a l’interessar. Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació. Les 

reclamacions al Jurat d’Apel·lació es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 50€, com a dipòsit, 

el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lació seran 

inapel·lables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin 

evidències noves concloents. 

Art 6. Tot allò no previst en aquest reglament serà d'acord amb el Reglament Federatiu. 

Art 7. Horaris: L’horari podrà ser modificat si així ho determina el Jutge Àrbitre, per tal d’adaptar-lo a 

les proves del Campionat que es realitzen conjuntament. 

Data:  21 de març  

16:00     Pes M   Pes cadira M-F  Club M-F 
16:15     Llargada M   Disc F  
16:30  60 m.ll. Sub10 M-F 
16:40  60 m.ll. Sub12 M-F 
16:50  80 m.ll. Sub14 M-F 
17:00  100 m.ll. F                                                          Llargada Sub10 i Sub12 M-F 
17:00  100 F T11,12     
17:15  100 cadira F     Disc M cadira 
17:20  100 cadira M   
17:25  100 m.ll. M  
17:40  100 T11,12 M    Javelina M  
17:50  1.500 m.ll. M    
18:00  1.500 m.ll. F  Llargada F   Javelina cadira M 
18:10  Lliurament de medalles 
18:15  5.000 m.ll. M-F  Pes F     Llargada Sub14 M-F    
18:45   200 m.ll. F   Disc M    Javelina F 
18:55  200 m.ll. M    
19:05  Lliurament de medalles 
19:15  600 m.ll. Sub10 i Sub12 M 
19:25  600 m.ll. Sub10 i Sub12 F 
19:35  600 m.ll. Sub14 M 
19:40  600 m.ll. Sub14 F 
19:50  400 m.ll. M 
19:55  400 m.ll. F 
20:00  800 m.ll. M 
20:05  800 m.ll. F 
20:15  Lliurament de medalles  
 
 

Barcelona, a 10 de gener de 2020. 


