
 
CONTROL DE SALTS A MANRESA 

 
Reglament 
 
El proper dijous 3 de juny Club Atlètic Manresa organitza una jornada de control de salt 
en perxa a l’Estadi Municipal d’Atletisme “El Congost” de Manresa.  
 
Podran participar tots els atletes amb llicència federativa tramitada per a la temporada 
en curs, seguint els criteris de selecció i número de participants per prova que 
l’organització designi, amb prèvia inscripció a través del sistema d’inscripcions ISIS 
disponible a la web de la FCA (https://isis.rfea.es/sirfea2/) i entregant firmada la 
declaració responsable de salut en referència al Covid de la FCA. 
 
La data límit per a realitzar la inscripció serà fins dilluns 31 de maig 
 
El criteri serà per les millors marques que figurin al rànquing de la FCA de 2021, 
reservant 4 places per noies en la perxa absoluta mixta, també seguint les millors 
marques que figurin al rànquing de la FCA de 2021. 
Les taules de batuda del triple seran 9m i 11m. Es reservaran 6 places per noies també 
seguint les millors marques que figurin al rànquing de la FCA de 2021.  
El club organitzador es reserva el dret de participació dels seus atletes, en les dues 
perxes i en el triple. 
El cost de la inscripció serà de 5 euros/prova. 
Nº de participants 

- Salt amb perxa mixta absoluta : 12 a partir de 3.30  
- Salt amb perxa mixta: 12 a partir de 1.80 
- Triple salt mixta: 12 

 
Degut a les restriccions sanitàries i d’accés a la instal·lació, tots els participants hauran 
de seguir els protocols de seguretat establerts per l’organitzador. 
 
Normes complementàries: 
Seran d'aplicació les normes generals per a l'Aire Lliure que figuren en la reglamentació 
de competicions i la Normativa de Competicions FCA. 
 
Horari i ordre de proves: 

- 16:30 h. Perxa  Mixta Absoluta 1 
- 19:00 h. Perxa Mixta Absoluta 2 
- 19:00 h. Triple Mixta 

 
Les alçades de començament i cadències es decidiran segons la inscripció. 
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