CLUB ATLETISME SANT CELONI
www.casatceloni.bogspot.com.es
Plaça Nuriel Casals, nº3
08470-Sant Celoni

TRIANGULAR FIGUERES ,VENTALLO I SANT CELONI
REGLAMENT
1- El Club d´Atletisme Sant Celoni organitza el proper dia 22 de maig del 2021 el encontre
triangular C.A FIGUERES,C.A. VENTALLO I C.A.SANT CELONI amb l´autorització de la Federació
Catalana d´Atletisme i el control tècnic del Col.legi de Jutges. El lloc de cel.lebració serà
l´Estadi Municipal d´Atletisme de Sant Celoni.
2- L´horari i ordre de proves és el que s´adjunta.
HORARI

9.30

10.15
10.25
10.35
10.45
10.55
11.00
11.05
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.05
12.15
12.25
12.35
12.45
12.55
13.00
13.10
13.15
13.25
13.30
13.40
13.50

Pilota-250gr llargada
sub10 m/f
sub16 m/f
220mt sub14 m
220mt sub14 f
300mt sub16 m
300mt sub16 f
pilota-400gr
60ll sub10 m
sub12 m/f
60ll sub10 f
60ll sub12 m
60ll sub12 f
100 ll absolut m
100 ll absolut f
400 m.ll absolut m
400 m.ll absolut f
100 ll sub16 m
alçada
100 ll sub16 f
sub10 m/f
600ll sub12 m
600 ll sub12 f
150 ll sub14m
150ll sub14f
300ll sub 16f
300ll sub16m
110mt sub20 m
110m.t absolut m
100mt absolut f
100mt sub18 f
200 mll absolut m
200 mll absolut f

javalina
sub14 m/f
f-400gr
m-500gr

llargada
sub10 m/f

alçada
sub12 m/f

llargada
sub14 m/f
javalina
sub16 m/f
f-500gr
m-600gr

llargada absolut m/f
martell sub20/18 f

3-

el cronometratje serà eléctric

4-

Als concursos i sats de promoció es faran 4 intents.
la resta es desenvoluparà amb normalitat, 3 salts , mes tres de millora els 8 primers
els llistons en alçada es colocarà:
sub10 (masculi i femeni)
0,60m i pujara de 5cm en 5cm.
sub12 (masculi i femeni)
0,70m i pujara de 5cm en 5cm.

5- No hi ha mínimes de participació,la promocio (sub10-12-14 i 16) esta Reservada als atletes del
Club Atletisme Sant Celoni ,Figueres i Ventalló , amb llicència federativa en vigor.
5.1 Els atletes sub8 podran participar en les proves sub10.
6-

A les proves sub20 i absolutes podran participar tots els atletes amb llicencia federativa en vigor
aquests hauran d´abonar 6€ pels drets d´inscripcio

7-

Les inscripcions hauran de fer-se per INTRANET fins el dilluns abans de la competició.

8-

Es farà una clasificació per categories sub10,sub12,sub14 i sub16 conjunta femení i masculí,
on puntuaran els tres millors atletes classificats de cada club en cada una de les proves.
la puntuació serà:
primer
9 punts
segón
8 punts
tercer
7 punts
quart
6 punts
cinqué
5 punts
sisé
4 punts
seté
3 punts
vuité
2 punts
nové
1 punt
8.1 En cas d´haver-hi un quart,cinqué,etc..… atleta d´un mateix club, no puntua.
8.2 Sera guanyador l´equip que sumi mes punts, adjuntant les categories masculina i femenina.
8.3 En cas d´empat en alguna prova, es repartiran els punts en joc.
9- Es donarà trofeu al equip classificat en primera posicio de cada categoria.
9.1- Es donarà trofeu al primer equip, segon i tercer sumant tots els punts de totes les categories
10- Cada equip aportarà 4 col.laboradors, per ajudar en tasques d´ organització.
11- Serà obligatori complir totes les normes sanitaries vigents en el moment de la cel.lebració de
l´encontre.
12- Es permetrà entrar un acompanyant per atleta, aquests han de fer entregar del full responsable
de covid a l´entrada,( tant l´atleta com l´acompanyant).
13- Les possibles reclamacions caldra fer-les per escrit, al Jutge-Àrbitre fins 30´ despres d´haver
succeït el fet o haver-se publicat els resultats i dipositant la quantitat de 30.- Euros que
seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

14- El Club d´Atletisme Sant Celoni i la Federació Catalana d´Atletisme no es fan responsables
dels possibles danys morals i/o materials que poguessin causar o patir els participants i els
espectadors.
15- Tot allò no previst en aquest Reglament es regira per les normes de l´IAAF.
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