
  
 
 
                                

                                 

 

 

            
 
               

 

Atletisme 

Pista Municipal 
d’atletisme “Les Basses” 
 Lleida 1/maig/2021 

 

Data:  Dissabte, 1 de maig de 2021 

Lloc:  Pista municipal d’atletisme “Les Basses” de Lleida 

  Parc Alcalde Pons, Carretera d’Osca, km 99. 

  25199 Lleida 

Horari: A partir de les 9.30 h. 

 

Organització: Universitat de Lleida (Unitat d’Esports) 

Direcció Tècnica: Lleida Unió Atlètica 

Arbitratge:  Federació Catalana d’Atletisme 
  

 

REGLAMENT 

El proper dissabte 1 de maig de 2021 la Universitat de Lleida organitza, per encàrrec de 

l’Esport Català Universitari, el Campionat de Catalunya Universitari d’Atletisme.  

 

El CCU compta amb la Direcció Tècnica del Club Lleida Unió Atlètica, l’arbitratge de la 

Federació Catalana d’Atletisme i la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida. 
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Participants: 

Hi poden participar alumnes matriculats durant el curs 2020-2021, membres de professorat i 

equips de gestió de qualsevol Universitat catalana o Centre adscrit, sense límit de 

participants per universitat en cada categoria individual. 

També hi poden participar aquells/aquelles atletes federats/federades que, no essent 

universitaris/universitàries, abonin el preu de la inscripció (5€ per una prova ó 7€ per dues o 

tres proves).  
 

No hi ha marques mínimes de participació. 

Cada participant podrà participar en un màxim de tres proves. 
 

Inscripcions: 

Atletes universitaris/universitàries 

Podran formalitzar la seva inscripció al Servei d’Esports de la seva Universitat fins el 26 

d’abril de 2021 a les 15 h, especificant les següents dades: nom i cognoms, any de 

naixement, DNI, Universitat, millors marques de les proves en què s’inscriu (especificant en 

cadascuna de les proves el dia i el lloc d’obtenció i la marca exacte).  

Posteriorment el Servei d’Esports farà la inscripció a la web de l’Esport Català Universitari. 

La inscripció és gratuïta. 

Atletes OPEN, federats/federades no universitaris/universitàries: 

Formalitzaran la seva inscripció a través dels seus clubs per la intranet de la RFEA fins a les 

15.00 hores del  dimecres 28 d’abril de 2021. 
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Per poder participar hauran d’abonar la quota d’inscripció en el moment de recollir el dorsal, 

que com s’ha indicat és de 5€ per una prova i 7€ per dos ó tres. 

 

Delegats/Delegades d’Universitats: 

Per el correcte desenvolupament del Campionat serà obligatòria la designació prèvia per part 

de cada Universitat d’un representant (Delegat / Delegada) que serà l’únic interlocutor vàlid 

amb l’organització durant el decurs del Campionat. En cap cas s’admetrà cap consulta, 

queixa o reclamació que no hagi estat formulada pel representant oficial de la Universitat. 

Aquest/Aquesta Delegat/Delegada haurà d’estar present a la Pista d’Atletisme de “Les 

Basses” de Lleida durant tot el desenvolupament del Campionat, inclòs el lliurament de 

trofeus final. 

 

Normes de competició: 

 La competició es desenvoluparà en una sola sessió, en jornada matinal. 

 Tots/totes els/les participants hauran de confirmar obligatòriament la seva 

participació a la Secretaria de Competició fins 1 hora abans de començar la prova. 

 Un/una atleta pot ser exclòs de participar en una o vàries proves en el cas que, havent 

confirmat la seva participació, no participi a la prova prèvia sense donar una raó 

vàlida. 

 Els/les atletes hauran de passar obligatòriament per la “Cambra de Requeriments” en 

l’horari que figurarà en el full de “Normes Tècniques” que serà a disposició dels 
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atletes en el moment de retirar el dorsal. 

 Els dorsals no podran ser manipulats, podent el Jutge Àrbitre impedir la participació 

de qui no compleixi aquesta norma. 

 Per tal de no restar interès a la competició es suspendran les proves a les quals no hi 

hagi, al menys, tres atletes universitaris inscrits, no obstant la qual cosa, la direcció 

tècnica podrà autoritzar la prova cas de haver-hi un nombre d’inscrits open que així ho 

aconselli. El dijous 30 d’abril de 2021 es publicarà a l’ECU i a la web de la Federació 

Catalana d’Atletisme www.fcatletisme.cat les proves suspeses i els canvis d’horaris  

motivats per aquestes suspensions o per adequar-les al nombre d’inscrits.  

 Totes les proves es desenvoluparan pel sistema de contra rellotge (cronometratge 

elèctric), és a dir, totes les proves seran Final Directa independentment de si hi ha una 

sèrie o vàries. 

 En aquelles proves en què calgui realitzar vàries sèries la configuració de les mateixes 

i l’assignació de carrers es farà en base a les marques que hagin acreditat els/les 

participants en el moment de la inscripció.   

 L’Àrea Tècnica i el Comitè de Jutges de la FCA es reserven la possibilitat de realitzar 

els canvis que tècnicament siguin necessaris en els horaris i ordre de proves, si les 

circumstàncies així ho aconsellessin o obliguessin. 

 Els/les atletes universitaris/universitàries podran competir amb la samarreta de la seva 

Universitat o bé amb la del seu Club. Els/les atletes no universitaris/universitàries 

hauran de competir amb la samarreta del seu Club. 

 Concursos: A les proves de salts horitzontals i llançaments es faran 3 intents, més 1 
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de millora. Passaran a la millora els/les 8 millors. En aquestes proves els/les 

participants no universitaris/universitàries només podran ocupar places a la millora si 

no hi ha prou atletes universitaris/universitàries classificats/classificades. 

 Homologació d’artefactes: L’organització aportarà el nombre suficient de material 

homologat per poder dur a terme les proves de llançaments. Els artefactes personals 

hauran de ser lliurats fins a 1 hora abans de l'inici de la prova a la Sala de Material. El 

personal de pista s'encarregarà de traslladar-los a la pista i podran ser recollits un cop 

finalitzada la prova al mateix lloc on s'hagin dipositat.(Sala de Material).  

 Alçada del llistó (cms): en la prova de Salt d’alçada serà la següent: 

 Categoria masculina: 

160- 170- 174- 178- 182- 186- 190- 194- 197- 200- 203- 205 +2cm      

successivament 

 Categoria femenina: 

  130- 135- 140- 145- 150- 154- 157- 160- 163- 165 +2cm successivament 

 Alçada del llistó (cms): en la prova de Salt amb perxa serà la següent: 

 Categoria masculina: 

340- 360- 375- 390- 400 +10 cm. successivament 

 Categoria femenina: 

  240- 260- 275- 290- 300 +10 cm. successivament 

Els atletes poden demanar múltiples inferiors a 10 cm. en la prova d’alçada i 20 cm. a la 

prova de perxa fins arribar a les alçades inicials dels llisto, continuant ja amb la cadència 

establerta.  
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 Durant la celebració de tota la competició només tindran accés a l’interior de la pista 

els membres del jurat, els/les atletes que estiguin participant en alguna prova i les 

persones autoritzades pel Jutge Àrbitre. 

 Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins 30’ després de publicar-se els 

resultats o de succeït l’incident, dipositant la quantitat de 30€, que seran retornats cas 

de ser acceptada la reclamació. 

 Tot allò no previst en aquest Reglament es regirà segons les normes de World 
Athletics. 
 

Classificacions i Premis: 

S’entregaran medalles als 3 primers classificats i 3 primeres classificades de cada prova. 

Assegurança i Atenció Mèdica 

Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la Universitat 

(Assegurança Escolar).  

Els participants  majors de 28 anys, al no estar coberts per l’Assegurança  Escolar, tenen 

l’obligació de contractar una assegurança a nivell personal.  

Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin 

tinguin la corresponent assegurança. 

Els/les participants OPEN han de tenir la llicència federativa en vigor. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials 

que poguessin patir participants o espectadors, abans, durant o després de la competició.  

La sola inscripció en aquesta competició comporta la total acceptació del preceptuat en 

aquest document i a les Normes Generals dels CCU 2021. 
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Horari  

 9.30    Martell F 

10.00    Martell M 

10.30 3000 m.ll. M   Perxa F Alçada M Triple M i F Javelina F 

11.00 3000 m.ll. F 

11.20 100 m.ll. M         

11.45 100 m.ll. F           Javelina M 

12.15 400 m.t. F       Alçada F Llargada M   

12.25 400 m.t. M 

12.40 800 m.ll. F           Disc M 

12.55 800 m.ll. M  Pes F  Perxa M       

13.20 100 m.t. F 

13.35 110 m.t. M 

13.45 200 m.ll. F         Llargada F Disc F 

14.05 200 m.ll. M  Pes M        

14.35 400 m.ll. F         

14.45 400 m.ll. M         

14.55 1500 m.ll. F 

15.05 1500 m.ll. M 

 
ES RECOMANA REVISAR L’HORARI DIVENDRES ABANS DE LA 
COMPETICIÓ PER COMPROVAR LES PROVES SUSPESES, L’HORARI 
DEFINITIU I LES POSSIBLES MODIFICACIONS QUANT A L’ACCÉS DELS 
ACOMPANYANTS A LA INSTALACIÓ EN FUNCIÓ DE LES NORMES 
SANITÀRIES DEL MOMENT. 
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CAMBRA DE REQUERIMENTS  

Els atletes podran accedir a la pista previ pas per la Cambra de Requeriments, la qual estarà 

degudament senyalitzada. Els jutges de la Cambra de Requeriments controlaran, d’acord 

amb la normativa IAAF i RFEA.  

 

L’horari d’accés a la Cambra de Requeriments és el següent:  

Curses 15-10 minuts abans prova. 

Llançaments, alçada, llargada, triple 25-20 minuts abans prova  

Martell i perxa 35-30 minuts abans prova. 

 

Normes complementàries Covid-19 per al Campionat de Catalunya Universitari A.LL. 

Aquest campionat es fa seguint les directrius sobre situació sanitària que 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: 

· La competició se celebrarà sense l’assistència de públic. Només es permetrà l’entrada i 

permanència al recinte a les persones acreditades: 

- Atletes participants. 

- Entrenadors/Tècnics amb llicència RFEA o FCA, mostrant a l’entrada la llicència digital. 
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- Un acompanyant per atleta. 

- Jutges i organització. 

· 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. 

· Els atletes que portin acompanyant hauran de facilitar les dades d’aquest indicant nom, 

cognoms, DNI i telèfon de contacte al correu info@lleidaua.com fins dijous anterior a la 

competició. 

Els acompanyants hauran d’ubicarse a la instalació respectant les mesures de distanciament. 

· A l’entrar al recinte s’ha de lliurar el corresponent full de declaració responsable. 

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

competició. 

Els atletes podran entrar a la instal·lació un hora abans de la seva prova i l’hauran 

d’abandonar immediatament d’acabar la darrera prova en la qual participi. 

Davant la situació provocada per la Covid-19 aquest reglament podrà ser modificat per 
adaptar-se als protocols sanitaris vigents en les dates de celebració del campionat. 


