
 
 
 
 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB 18 i SUB 16 DE  LLANÇAMENTS D'HIVERN 

 
 
 La Federació Catalana d’Atletisme, amb el control del Comitè Català de Jutges de la 

FCA organitza, el dia 13 de febrer del 2021 a l’estadi Josep Molins de Sabadell, el 
CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET i JUVENIL DE LLANÇAMENTS D’HIVERN, 
segons el Reglament següent : 

 
1.- PARTICIPACIÓ 
 
 Poden participar en aquest Campionat tots els atletes que, tenint llicència degudament 

tramitada per a aquesta temporada a la Federació Catalana d’Atletisme, estiguin dintre 
de les 6 millors marques de les inscripcions rebudes, de cada categoria. 

  
 Les marques que han de figurar en les inscripcions han d'haver estat aconseguides 

durant la temporada 2020 o durant la present temporada 2021, amb l’artefacte 
corresponent a la seva categoria actual. 

 
2.- INSCRIPCIÓ 
 
 Les inscripcions les faran els clubs a través del programa "INTRANET". La data límit 

pel tancament de les inscripcions serà el dia 8 de febrer. El dimecres 10 de febrer la 
FCA informarà a través de la seva pàgina web (fcatletisme.cat) els atletes classificats. 
Els dorsals es recolliran a la Secretaria de les Instal.lacions fins 45 minuts abans de 
començar la prova. 

 
 
3.- ORDRE DE PROVES i HORARI  
 
 13 de febrer de 2021 – Estadi Josep Molins (Sabadell) 
 09.30 Javelina S18-16 F 
 11.00 Javelina S18-16 M 
 12.30 Disc S18-16 F 
 14.00 Disc S18-16 M 
 15.30 Martell S18-16 F 
 17.00 Martell S18-16 M 
 
 
4.- PREMIS 
 
 Medalla als tres primers classificats, Sub 18 i Sub 16 de cada prova.  
 
5.- NORMES COMPLEMENTÀRIES 
 
 Tots els participants tindran dret a realitzar 6 intents. 
 
 Seran d'aplicació les Normes Generals d'Aire Lliure de la reglamentació de 

competicions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normes complementàries 
 
En compliment de les mesures de seguretat i higiene que les Institucions determinen, 
s’instauren les següents mesures: 
 

 Només es permetrà l’entrada a la instal·lació a les persones acreditades. Per tant la 
competició se celebrarà sense l’assistència de públic. 

 Totes les persones acreditades estan obligades en tot moment a complir els 
protocols i mesures establertes per l’organització, així com a seguir totes les 
indicacions que aquesta estableixi en tot moment. 

 El no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la retirada immediata de 
l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació. 

 En el cas d’esportistes, l’incompliment podrà suposar la desqualificació de la 
competició. 

 En compliment de les restriccions d’aforament, es requerirà que els atletes que 
finalitzin la competició hauran d’abandonar la instal·lació en el mínim temps 
possible. 

 L’accés dels atletes a la instal.lació i entrada a la cambra de requeriments 
s’especifica a continuació. 

 Els entrenadors només podran accedir a la instal·lació mostrant a l’entrada principal 
la corresponent acreditació d’entrenador (llicència digital). No es permetrà l’accés al 
recinte esportiu de cap persona no acreditada.  

 Es permetrà l’accés d’un Delegat per Club amb atletes participants. El Club 
corresponent haurà d’especificar amb antelació des del propi Club acreditant nom, 
cognoms, DNI i telèfon de contacte al següent correu abans de les 14.00 hores del 
dijous anterior a la competició (joventutatleticasabadell@gmail.com) 

 Els atletes/entrenadors/delegats només podran ubicar-se a les zones que es 
determinin, complint una separació personal mínima d’un metre i mig. 

 Els atletes, entrenadors i delegats hauran de complimentar el corresponent full de 
declaració responsable. 

 
 Serà obligatori portar sempre la mascareta, excepte els atletes en el moment de la 

competició 
 
 
 

HORARIS CAMPIONAT CATALUNYA LLANÇAMENTS SUB18-16  – 13/2/2021 
 
PROVA ACCÉS INSTAL.LACIÓ CAMBRA REQUERIMENTS PROVA 
Javelina S18-16 F 08.30 09.00 09.30 
Javelina S18-16 M 10.00 10.30 11.00 
Disc S18-16 F 11.30 12.00 12.30 
Disc S18-16 M 13.00 13.30 14.00 
Martell S18-16 F 14.30 15.00 15.30 
Martell S18-16 M 16.00 16.30 17.00 

 


