
CONTROL VILANOVA – ADAPTAT A DISTANCIES D’AIRE LLIURE 

La Federació Catalana d’Atletisme junt amb Dinami-k club atletisme Vilanova organitza 
el dia 28 de març de 2021 un control de pista (adaptat a distancies d’aire lliure ) dividit 
en dues jornades: una de matí per a les categories SUB10, SUB12 i SUB14 i una 
jornada de tarda per a les categories SUB16,SUB18 i absoluta.  

Aquest control i la seva normativa específica es faran seguint les directrius sobre la 
situació sanitària actual i podran variar en funció de l’evolució de la pandèmia. 

1. Participació

Podran participar els/les atletes que tinguin degudament tramitada la seva 

llicència per la Federació Catalana d’Atletisme de la temporada 2021. Només 

podràn participar els atletes de la categoria SUB8 del Club Atletisme Dinami-k.
2. Inscripcions

a) Cada atleta només podrà ser inscrit en un màxim de 3 proves individuals.
b) Les inscripcions es faran a través de la Intranet de a RFEA fins el dimarts 23 de
març de 2021 a les 24.00h. Dijous, la FCA publicarà els atletes inscrits. 
c) El pagament de les inscripcions es farà el mateix dia del control. El import
s’abonarà en el mateix moment de retirar el dorsal a la secretaria del club i els 
dorsals es lliuraran de manera individual. 
d) L’organització, per tal de cobrir les despeses de personal, pista i jutges, cobrarà
a cada atleta participant el següent import: 

 ➢Per participar en 1 prova 5 € 

 ➢Per participar en 2 proves o més 8 € 

Els/les atletes participants seran escollits segons inscripció seguint els següents 
criteris:  

- El nombre màxim de participants per prova serà de 40 atletes per prova a les 
curses i de 15 atletes als concursos, als concursos, podran haver-hi finals a i b 
segons els nombre d’inscrits per prova deixant així fins a un total de 30 
participants per concursos. 

- El atletes del club atletisme Dinami-k, tindran  prioritat a les inscripcions i 
places. 

3. Competició

a) Totes les curses es controlaran amb cronometratge elèctric.
b) La prova estarà sota el control del col·legi de jutges de la Federació Catalana

d’atletisme.
c) Homologació d’artefactes. Els atletes podran utilitzar els seus artefactes

sempre que compleixin les normes de la IAAF y els hagin lliurat al jutge
encarregat. L’homologació del artefacte es realitzarà a la zona habilitada per
l’organització per tal efecte fins a una hora abans de començar la prova,
quedant a custòdia fins l’inici de la prova.

d) Reclamacions. S’hauran de fer davant el jutge àrbitre en els 30 minuts
després de la proclamació dels resultats acompanyats d’un dipòsit de 30€ (a
retornar en el cas d’atendre la seva reclamació). La decisió del jutge àrbitre
serà definitiva.



e) Normes de seguretat. Per a la realització d’aquesta competició , es seguiran
els protocols derivats de la normativa de la secretaria general de l’esport i
l’activitat física i de la RFEA per la represa de l’activitat física i l’esport (annex,
més endavant en aquest reglament.)

f) Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per la normativa IAAF.
g) El Club d’Atletisme Dinami-k Vilanova 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.

h) La inscripció en aquesta  competició implica la total acceptació d’aquest
reglament.

i) El dorsal s’haurà de col·locar de forma visible a la part davantera de la
samarreta.

j) Els resultats de les proves es podran consultar on-line en la pàgina web de la
Federació Catalana d’Atletisme www.fcatletisme.cat.

4. Normes tècniques

1) Als concursos SUB 10 i SUB 12 hi hauran només 3 intents.

2) Als concursos SUB 14 i categories més grans hi haurà millora.

3) Al triple SUB 14 F les fustes de batuda seran de 6 i 8 metres.

4) A la llargada SUB 10 i SUB12 la fusta de batuda serà a 1 metre.

5) La col·locació de les fustes de batuda al triple salt femení i masculí
absolut serà de 7 i 9 m. Passaran a millora les 8 millors marques.

6) A la prova de salt de llargada, passaran a la millora les 8 millors marques.

7) A la prova de llançament de pes, passaran a la millora les 8 millors
marques independentment de la categoria.

8) A la prova de llançament de disc passaran a la millora les 8 millors
marques.

9) Col·locació del llistó a l’alçada ABS F : 1,15-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40 i de
3 en 3.

10) Col·locació del llistó a l’alçada SUB 14 M i a l’alçada SUB 14-16 F : 1,00-
1,05-1,10-1,15-1,20 i de 3 en 3.

11) Només es permetrà 1 equip de relleus de cada categoria per club.

http://www.fcatletisme.cat/


5. Horaris

MATÍ SUB 8,10,12 I 14 

HORA 

9.00 60m.ll SUB 08-10 M Triple Salt SUB14 F Pilota SUB12 M Pes SUB14 M 

9.20 60m.ll SUB08-10 F 

9.40 60m.t SUB12 M 

10.00 60m.t SUB12 F Llargada SUB 10 M Pilota SUB 10 F 

10.20 80m.ll SUB 14 M 

10.40 80m.ll SUB14 F 

11.00 1000m SUB 10 M Llargada SUB 12 F Alçada SUB14 M 

11.20 1000m SUB10 F Pilota SUB 10 M 

11.40 600m SUB12 M 

12.00 600m SUB12 F Llargada SUB 12 M 

12.20 4x60 SUB 10 M Pilota SUB12 F 

12.40 4x60 SUB10 F 

13.00 4x60 SUB12 M Llargada SUB10 F 

13.30 4x60 SUB12 F 

TARDA SUB 14, 16, 18 I ABSOLUT 

HORA 

15.30 80 m.t SUB 14 F Triple ABS M-F Disc SUB 16 M-F 

16.00 100 m.t SUB 18F 

16.30 
100 m.ll ABS M 

Alçada SUB 18 - 
ABS F 

Pes SUB 16-18 F 

17.00 100 m.ll ABS F 

17.20 300 m.t SUB 16 - ABS 
M* 

Llargada ABS M-
F 

17.40 60 m.ll SUB 12 M-F 

18.10 600 m.ll SUB 16 M-F Alçada SUB 14-16 F 

18.30 
1000 m.ll SUB 16 M-F 

Javelina SUB 16-
18 M 

18.50 3000 m.ll ABS M-F 

19.10 4X100 ABS M-F 

*La participació als 300m.t serà oberta a categories absolutes i màster tot i no ser una
prova oficial. 



NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE 

-Per a la realització d’aquesta competició, es seguiran els protocols derivats de la 
normativa de la secretaria General de l’esport i l’activitat física i de la FCA per la 
represa de l’activitat física i l’esport. 

Normes més destacades: 

-La competició es celebrarà a porta tancada, només podent accedir les persones 
autoritzades corresponents als col·lectius d’organització, jutges/es, atletes, 
entrenadors/es degudament acreditats/des i dos delegats/des per club. 

-L’accés a la pista serà per l’entrada principal d’estadi (Ronda Ibèrica, 58). Els/les 
atletes hauran d’ajustar el seu temps d’arribada a la instal·lació, podent entrar fins 
1h15 abans de la prova i un cop hagin acabat la competició hauran d’abandonar-la. 

-Hi haurà control de temperatura quan s’accedeixi a la instal·lació i l’ús de mascareta 
serà obligatori per a tothom, excepte per als/les esportistes en el moment de participar 
activament a la competició. 

- Els/les atletes recolliran el seu dorsal a la secretaria de la competició, on hauran 
d’entregar signada la declaració responsable respecte a la COVID-19 que trobareu al 
final d’aquest reglament. 

-S’hauran de respectar les distàncies de seguretat de 2m entre participants, jutges i 
organització. 



 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT RESPECTE A LA COVID19 

 

NOM: 

DNI: 

 

NOM REPRESENTANT LEGAL (menors): 

DNI REPRESENTANT LEGAL (menors): 

 

CONTACTE (telèfon mòbil o correu electrònic):  

 

amb Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana d’Atletisme; comparec i com millor 
procedeixi 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva  persona cap de les següents circumstàncies: 

 No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ...) o qualsevol altra 
quadre infecciós. 

 No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada 
per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.  

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures 
necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sotasignat 
atorga el consentiment exprés perquè la Federació tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i 
preventiu.  

Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques de 
protecció i higiene adoptades la Federació Catalana d’Atletisme pel correcte desenvolupament de la pràctica 
esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa Federació o pels 
seus clubs afiliats. El compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels 
participants, amb total indemnitat de la Federació o el club organitzador dels contagis que en el seu cas es 
poguessin produir. 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

SIGNO 

 

 

 

A                                                                    , el                                      de                                   de 2021 

 


