
 
CAMPIONAT CATALUNYA DE PROVES COMBINADES 

SUB 18 -SUB 16 EN PISTA COBERTA 
 
La Federació Catalana d'Atletisme organitza els dies 27 i 28 de febrer del 2021 al Palau Sant Jordi de 
Barcelona, el CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PROVES COMBINADES SUB 18 i SUB 16, segons el 
Reglament que figura en la Normativa General Pista Coberta. 
Poden participar-hi els atletes, amb llicència per la FCA tramitada per a la temporada en curs, pertanyents a 
aquestes categories sempre i quan compleixin els següents requisits : 
 

 MÍNIMES DE PARTICIPACIÓ 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE COMBINADES S18 
8 atletes en total.  
6 places per les millors inscripcions en categoria S18 
2 places que seran decidides pels Responsables Tècnics.  
 
Atletes inscrits amb marca de combinada de pista coberta obtinguda a partir del novembre de 2019 
i de combinada d'aire lliure 2020. 
  
Els atletes S18 nascuts al 2005 es podran inscriure amb marca de la combinada S16 obtinguda entre 
novembre de 2019 i novembre de 2020 incloses les marques obtingudes a la  combinada d’aire lliure 2020.  
  
La comparativa entre marques de pista coberta i aire lliure es farà fent la mitjana de les proves parcials. 
  
El Comitè Tècnic es reserva el dret de deixar places buides en funció del nivell dels participants.  
  
Cadències 
Alçada homes: De 6 en 6 fins 1,50 
Perxa hombres: De 20 en 20 fins 2,92 
Alçada dones: De 6 en 6 fins 1,30 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE COMBINADES S16 
8 atletes en total.  
4 places per les millors inscripcions en categoria S16 
2 places per suma de proves segons reglament. 
2 places que seran decidides pels Responsables Tècnics.  
   
Atletes inscrits amb marca de combinada de pista coberta obtingudes a partir del novembre de 2019 i de 
combinada d'aire lliure 2020.  
  
Classificació per marca de la combinada. Els atletes es podran inscriure amb marca de la combinada S16 
obtinguda entre novembre de 2019 i novembre de 2020 incloses les marques obtingudes a la  combinada 
d’aire lliure 2020.  
 
Classificació per proves individuals. Els atletes es podran inscriure amb la suma de marques en 4 proves  
pertanyents a la combinada S16 obtingudes entre novembre de 2019 i novembre de 2020.  
 
La comparativa entre marques de pista coberta i aire lliure es farà fent la mitjana de les proves parcials. 
  
El Comitè Tècnic es reserva el dret de deixar places buides en funció del nivell dels participants.  
  
Cadències 
Alçada homes: De 6 en 6 fins 1,45 
Perxa hombres: De 20 en 20 fins 2,82 
Alçada dones: De 6 en 6 fins 1,25 

 
 INSCRIPCIONS 

 
La data límit per fer la inscripció serà el dia 22 de febrer. A partir del dimecres 24 de febrer la FCA 
informarà a través de la seva pàgina web (www.fcatletisme.cat) els atletes classificats. 
 
 
 
 



 
 

 HORARI i ORDRE DE PROVES : 
 
27 de febrer de 2021 – Barcelona 
14.00 60 m.t. Sub 16F 
14.30  Alçada Sub 16F 
15.00 60 m.ll. Sub 16M 
15.30 Llargada Sub 16M 
15.30 60 m.t. Sub 18F 
16.00 Alçada Sub 18F 
16.30 60 m.ll. Sub 18 M 
16.30 Pes Sub 16 M 
17.00 Pes Sub 16F 
17.00 Llargada Sub 18 M 
17.30 Pes Sub 18 F 
17.30  Alçada Sub 16M 
18.00 Llargada Sub 16F 
18.00 Pes Sub 18M 
18.45 Llargada Sub 18F 
19.00 600 Sub 16F 
19.00 Alçada Sub 18M 
19.45 800 Sub 18F 
 
28 de febrer de 2021 – Barcelona 
09.30 60 m.t. Sub 18M 
10.00 Perxa Sub 18M 
10.00 60 m.t. Sub 16M 
11.10 1000 m.ll. Sub 16 M 
12.30 1000 m.ll. Sub 18 M  
 
 
Normes complementàries: 
 
Aquests campionats, inscits al calendari RFEA, es fan seguint les directrius sobre situació sanitària qie les 
institucions determinen i que poden variar en funció de l’evolució dels esdeveniments i conseqüentment 
poden fer modificar la competició i el seu reglament. 
 
En compliment de les mesures de seguretat i higiene que les institucions determinen, s’instauren les 
següents mesures: 
 

 Només es permetrà l’entrada al recinte 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’hora d’accés a la instal.lació es determina en el quadre d’horaris. 
 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 que tinguin atletes participant. El Club corresponent haurà 
d’especificar amb antelació des del propi Club acreditant nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte al 
següent correu abans del dijous anterior a la competició (fca@fcatletisme.cat)  

 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. 
 


