
 
 

REGLAMENT CONTROL INTERN CA PARETS 
 

Parets del Vallès, dijous 3 de juny de 2021 
 
 

El Club Atletisme Parets amb l’aurorització de la Federació Catalana d’Atletisme i sota 
el control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitza el control intern del CA Parets, el 
dijous 3 de juny de 2021, a la pista d’atletisme de Parets del Vallès. 
 
Art 1r: Tots els atletes participants hauran de tenir tramitada la corresponent llicència 
per a la temporada en curs. 
 
Art 2n: El cronometratge serà manual. 
 
Art 3r: A les proves del llançaments pes i salts de llargada i triple els atletes participants 
disposaran de 3 intents. En les categories sub 8, sub 10 i sub 12 no hi haurà millora. En 
les categories sub 14 i sub 16 hi haurà un quart intent de millora pels atletes amb les 
vuit millors marques dels 3 primers intents, sense variar l’ordre de participació. 
 
Art 4t: Les inscripcions hauran de ser realitzades per la intranet fins el dimecres 
02/06/2021 a les 23:59 hores. Podran participar els atletes del CA Parets i del CA 
Canovelles. Es podrà acceptar la participació d’atletes d’altres clubs segons les 
possibilitats d’aforament de la instal·lació i la participació en cada prova, prèvia petició 
imprescindible al CA Parets mitjançant correu electrònic a: caparets@caparets.com 
 
Art 5è: Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà de manera individual fins a 20 
minuts abans de la prova, a raó de 2 euros per dorsals, per tal de col·laborar en les 
despeses d’organització. 
 
Art 6è: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts després de 
fer-se fet públic els resultats o succeït l’incident, dipositant 30 euros que seran retornats 
en cas de fallar-se favorablement. 
 
Art 7è: Tot allò no previst en el present reglament es fallarà d’acord amb les normes de 
la IAAF versió espanyola. 
 
Art 8è: Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que 
puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició. 
 
Art 9è: la sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest 
reglament. 
 
Art 10è L’horari i ordre de les proves serà el següent:  
 
 

 
 

 



 
 

HORARI CONTROL INTERN CA PARETS 
 

Parets del Vallès, dijous 3 de juny de 2021 
 

 
 
17:45 hores 60 m.ll. sub 12 M/F 
  60 m.ll. sub 8 i sub 10 M/F 
  60 m.t.  sub 12 M/F 
 
  Llargada sub 8 i sub 10 M/F  Pes sub 12 M/F 
 
  Llargada sub 12 M/F   Alçada sub 10 i sub 12 M/F 
 
 
18:30 hores 100 m.ll. sub 16 M/F 
    80 m.ll. sub 14 M/F 
  100 m.t.  sub 16 Femení 
    80 m.t.  sub 14 M/F 
 
  Llargada sub 14 M/F   Pes sub 16 M/F 
 
  Llargada sub 16 M/F   Pes sub 14 M/F 
 
  Triple sub 14 i sub 16 M/F  Alçada sub 14 i sub 16 M/F 
 
 
 
No es podrà accedir a la instal·lació fins a 30 minuts abans de l’inici de la prova. Un 
cop finalitzada la prova s’haurà d’abandonar el recinte tan aviat com es pugui, per 
mantenir i respectar el límit d’aforament. 
 
 
 
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 RFEA per la 
represa de l’activitat física i l’esport. 
 

- Només podran accedir a l’interior de les instal·lacions les persones autoritzades 
corresponents: jutges, atletes, entrenadors i organitzadors, així com un 
acompanyant per atleta. 

- 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 esportistes en el moment 
de participar a la competició. 

- S’haurà de respectar les distàncies de seguretat de 2 metres i caldrà entregar el 
full de declaració responsable de salut degudament omplert. 


