
 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT I SUB 23  EN PISTA COBERTA 
Palau Sant Jordi (Barcelona) – 30 i 31 de gener de 2021 

 
NORMES TÈCNIQUES 

 
DORSALS 
Els atletes participants hauran de confirmar la seva participació i retirar els dorsals, fins a 1 hora 
abans de començar les proves . Els dorsals no poden ser manipulats, podent el Jutge Àrbitre 
impedir la participació de qui no compleixi aquesta norma. Quan només es lliuri un dorsal, a les 
curses, haurà de col·locar-se de forma visible a la part davantera de la samarreta  
 
Els dorsals estaran diferenciats per a les dues categories que competeixen: 

 ABSOLUTS: 1 al 299 
  
 SUB 23 : del 300 en endavant 

 
 
PROTOCOL 
Els tres primers atletes de cada final hauran de personar-se a la zona que se’ls indiqui per tal de 
procedir a l’Acte de Lliurament de Medalles del Campionat, seguint les indicacions de la persona 
responsable. Recordem que, en aquest Acte, els atletes hauran d’anar vestits amb la roba oficial del 
seu club, així mateix hauran de dur de forma visible el dorsal amb el que han competit. 
 

 Els medallistes del Campionat de Catalunya Absolut seran els 3 primers classificats, 
independentment de la categoria a la qual pertanyin. 

 Els medallistes del Campionat de Catalunya Sub 23 seran els 3 primers classificats 
d’aquesta categoria dins de la classificació general. 

 
 
COMPETICIÓ 
 
Composició de les finals a les curses 
S’elaborarà un rànking amb la millor marca de la temporada 2020 o 2021 de cada atleta participant. 
A la prova de 200, les marques aconseguides a l’aire lliure tindran un increment de 0”24 respecte a 
les de pista coberta i de 0”20 a la prova de 400 m. 
La distribució dels atletes en les finals es farà amb el següent criteri: 
 
60 m i 60 t:  Final 3: 8 millors marques  

Final 2: 9a a 16a marca  
Final 1: 17a a a 24a marca 

 
200 m:  Final 4: 2 millors maques (carrers 5 o 6) – 9a i 10a marca (carrers 3 o 4) 
  Final 3: 3a i 4a marca (carrers 5 o 6) – 11a i 12a marca (carrers 3 o 4) 
  Final 2: 5a i 6a marca (carrers 5 o 6) – 13a i 14a marca (carrers 3 o 4) 
  Final 1: 7a i 8a marca (carrers 5 o 6) -  15a i 16a marca (carrers 3 o 4) 
 
400 m:  Final 4: 4 millors marques 
  Final 3: 5a – 8a marca 

Final 2: 9a – 12a marca  
Final 1: 13a – 16a marca 
 

800 m:  Final 3: 6 millors marques 
  Final 2: 7a – 12a marca 
  Final 1: 13a – 18a marca 
 
1500/3000 m: Final 2: 9 millors marques 
  Final 1: 10a -18a marca 
 
En cas que es produeixin baixes es faran els ajustaments necessaris. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Col.locació del llistó 
 
Alçada masculina: 1.80 - 1.85 - 1.90 - 1.94 - 1.98 - 2.02 - 2.05 - 2.07 (+ 0.02). 
Perxa masculina: 4.01 - 4.21 - 4.41 - 4.61 - 4.76 - 4.91 - 5.01 - 5.06 (+ 0.05). 
Alçada femenina: 1.45 - 1.50 - 1.54 - 1.58 - 1.62 - 1.65 - 1.68 - 1.70 (+ 0.02) 
Perxa femenina: 2.91 - 3.11 - 3.26 - 3.41 - 3.56 - 3.71 - 3.81 - 3.86 (+ 0.05) 
 
 
Proves Combinades: 
 
L’altura dels llistons a les proves de salt amb perxa i d’alçada serà la més baixa de les sol.licitades, 
seguint les pautes següents: 
 
Alçada masculina: de 6 en 6 cm fins a 1.65 (a partir d’aquesta alçada segons reglament (+ 0.03) 
Perxa masculina: de 20 en 20 cm fins a 3.23 ( a partir d’aquesta alçada segons reglament (+ 0.10) 
Alçada femenina: de 6 en 6 cm fins a 1.44 (a partir d’aquesta alçada segons reglament (+ 0.03) 
 
Els senyals de talonament seran facilitats pels jutges de les respectives proves. 
Els atletes no podran abandonar el lloc de la competició sense anar acompanyats per algun jutge. 
La llargada dels claus no podrà superar els 6 mm. 
 
 
- Participació d’atletes “fora de concurs” 
Els atletes estrangers i els que no pertanyin a la FCA es consideraran “fora de concurs”, per la qual 
cosa no tindran dret al premi oficial del Campionat, a excepció d’aquells atletes estrangers que per 
3r any consecutiu hagin diligenciat llicència amb la FCA.  
 
 
- Homologació dels artefactes 
L’organització aportarà el nombre suficient de material homologat per a poder dur a terme les proves 
de llançaments. Ara bé, els atletes que vulguin utilitzar el material personal hauran de lliurar-los un 
cop entrin a la instal.lació a la zona de Direcció Tècnica, per tal que puguin ser contrastats. 
L’organització s’encarregarà de traslladar-los a la zona de competició. 
 
 
PREMIS EN METÀL.LIC 
La FCA aportarà un premi en metàl.lic de 250 € pel campió de Catalunya absolut de cada prova  (Aquest  
import tindrà la retenció de l'IRPF aplicable). 
Complementàriament la FCA atorgarà 250 € a l'atleta català que iguali o millori el rècord de Catalunya 
Absolut en pista coberta. En cas que en alguna prova hi hagi més d'un rècord només es tindrà en 
compte la millor marca (Aquests imports tindran la retenció de l'IRPF aplicable). 


