
Control Barcelona Atletisme Juny’21

Reglament

Art.1. El Barcelona Atletisme Club organitza, amb el vistiplau de la Federació Catalana

d'Atletisme i el control del Col·legi de Jutges, el Control Barcelona Atletisme Juny’21, a

les pistes d'atletisme del CEM Mar Bella, el diumenge 6 de juny del 2021.

Art. 2. Hi podran participar tots els nois i noies amb llicència federativa vigent del 2021,

de les categories s12, s14 i s16. La prioritat de participació serà per als atletes del Club

organitzador i per als atletes del C.A.Canaletes; però les proves són obertes a atletes

d’altres Clubs fins a completar l’aforament de cada prova.

Tanmateix també hi participaran atletes sub10 i sub8 del Club organitzador, en un

control sense marques oficials, en què la inscripció serà a nivell intern.

Art3. Les inscripcions s12-s14-16 es realitzaran per la Intranet de la RFEA fins a les

24:00 del dimecres 2 de juny del 2021. Al mateix temps, tots els atletes, a excepció

dels que competeixen pel Barcelona Atletisme i el Canaletes, també hauran d’omplir el

següent formulari, ja que admetrem atletes per completar proves per estricte ordre

d’inscripció.

Els atletes admesos es publicaran el dijous 3 de juny del 2021.

Art. 3. Les proves seran:

Sub 12 M i F: 60m.ll., perxa, pes, llargada i 600m.ll.

Sub 14 M i F: 220m.t., 5.000m.m., 3.000m.m., 80m.ll., alçada, perxa, llargada, pes,

600m.ll. i 1.000m.ll.

Sub16 M i F: 300m.t., 5.000m.m., 3.000m.m. (només femení), 100m.ll., 600m.ll.,

1.000m.ll., perxa, triple, pes i alçada.

Sub10: 60m.ll., pilota, llargada i 600m.ll.

Sub8: 60m.ll., pilota, llargada i 400m.ll.

L’import per participar en 1 prova serà de 4 Euros, i per dues proves serà de 6 Euros.

Demanem en la mesura del possible que feu el pagament per transferència bancària

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegk5wWsOZGpSBlqysfdVxfwTsTBetZXUNLKHg-llCmgAXqCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegk5wWsOZGpSBlqysfdVxfwTsTBetZXUNLKHg-llCmgAXqCg/viewform?usp=sf_link


(ES70 2100 0591 4102 0016 6058 amb el nom de l’atleta com a concepte) i mostreu el

comprovant en recollir el dorsal.

Art. 4:  Horari:
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Art.5. Als concursos només es faran 3 intents, sense millora.

Art 6. Cadències de llistons:

Alçada Sub 12: 1,00m.-1,05m.-1,10m. i de 5 en 5cm.

Alçada Sub 14: 1,10m.-1,15m.-1,20m. i de 5 en 5cm.

Alçada Sub16: 1,15m.-1,20m.-1,25m. i de 5 en 5cm.

Perxa Sub 12: 1,20m. i de 10 en 10 cm.

Perxa Sub 14: 1,30m. i de 10 en 10 cm.

Perxa Sub 16:  1,50m. i de 10 en 10 cm.

Art 7. Cada atleta, a excepció dels del Club organitzador, podrà participar en un màxim

de 3 proves. La capacitat d’atletes per prova és la següent:

Curses: Fins a 32 atletes per prova.

Concursos: Fins a 20 atletes per concurs entre masculí i femení.

Art.8: Hi haurà cronometratge elèctric (Fotofinish).

Art 9. Tot allò no previst en aquest reglament serà d'acord amb el Reglament Federatiu.

Art 10. Per normativa COVID:

- Cada atleta podrà portar un únic acompanyant.

- L’accés a la instal·lació es farà a partir dels 50 minuts abans de la prova.

- Hi haurà una zona d’escalfament restringida.



- En acabar la prova l’atleta haurà de marxar a la grada, i en cas de finalitzar la

seva competició haurà de sortir de la instal·lació per poder alliberar espai per a

la resta de participants i acompanyants.

- L’ús de mascareta és obligatori en tot moment, excepte en el moment de

competició.

- Caldrà portar omplerta la declaració responsable que podeu trobar al web de la

Federació.

- Caldrà seguir les indicacions del personal de l’organització.

- Podrà accedir a la pista un tècnic per cada 8 atletes del seu Club. Els noms i

cognoms els haureu de notificar via correu electrònic o bé a l'entrada de la

instal.lació.

Barcelona, 28 de maig del 2021.

Barcelona Atletisme Club


