
                                                                                                  
 

3er control d’atletisme 2021 de la delegació territorial  
de Lleida de la Federació Catalana d’Atletisme 

Pista d’atletisme de Les Basses 
Lleida 5-6-2021 

REGLAMENT 
 

La delegació territorial de Lleida de la Federació Catalana d’Atletisme, amb el control del col·legi català 
de Jutges, i sota la direcció tècnica del club Lleida Unió Atlètica, organitza un control federat a celebrar 
el proper dissabte 5 de juny de 2021 a la pista municipal d’atletisme de Les Basses de Lleida, amb el 
següent HORARI: 

 
  9.45     Perxa abs M-F    Martell sub16 M-F  
10.00    220 m.t. sub14 M-F          
10.15    300 m.t. sub16 M-F       Llargada sub14F    
10.30    200 m.ll. abs M-F           Javelina sub14M-F  
10.45 1500 m.ll. abs M-F        
10.55 1000 m. obs sub14 M-F       
11.10    100 m.ll. abs M-F     Llargada sub8-10 M-F    
11.20     Alçada sub12M-F   Javelina sub16M-F  
11.40      80 m.ll sub14 M-F  
12.00       Triple absolut M-F   
12.05      60 m.ll. sub10 M-F    Alçada sub14 M-F  
12.20      60 m.ll. sub12 M-F      
12.40      60 m.ll. sub8 M-F   
12.45  1000 m.ll. sub10 M-F       Pilota sub12 M-F  
12.55    150 m.ll. sub14 M-F      
13.00     Alçada abs M-F     Triple sub14 M-F   
13.10     300 m.ll. sub16 M-F           Pes sub12 M-F+Pes sub14 F  
13.20     400 m.ll. Abs M-F     
13.30     600 m.ll. sub14 M-F             
13.40     600 m.ll. sub16 M-F  
 
El cronometratge serà elèctric. 

 
L’horari podrà modificar-se en funció dels inscrits, per tant es recomana consultar l’horari divendres al 
vespre per comprovar les possibles modificacions. 

  
Als concursos i llançaments es faran tres intents a les categories sub10 i sub12; a la categoria sub14 es 
faran 3 intents i els 8 millors passaran a millora, tant en categoria masculina com femenina. 
 
La cadència dels llistons serà la següent: 
 
Alçada sub12: 0.80 – 0.90- 1.00 – 1.05 – 1.10, 1.15  i de 3 en 3 cm. 
Alçada sub14-sub16:   1.00 – 1.10 – 1.20 – 1.25 – 1.30 i de 3 en 3 
Alçada abs: 120 – 130 – 140- 1.45 – 1.50 – 1.55 – 1.60 i de 3 en 3 
 
Les inscripcions es faran a través de la intranet de la RFEA fins al dimecres (23:59) anterior a la 
competició. Es prega que es posi la marca dels atletes a la casella de DORSAL al fer la inscripció en cas que 
no surti la marca actualitzada, per fer la distribució dels atletes a les curses. 
 
No s’admetran inscripcions el mateix dia de la competició. 



 
S’admetran a tots els inscris. 
 
Quotes de participació; 
1 prova: 5 euros 
2 proves o més: 7 euros 
 
Tots els dorsals es lliuraran al delegat del club a la porta d’accés a la pista situada a l’esquerra de la porta 
principal de la instal·lació, el qual haurà de fer efectiu el cost total de tots els participants del respectiu club. 
 
No es lliuraran dorsals individualment, excepte als atletes dels clus Lleida U.A. i Terres de Ponent.  
 
Es prega que si algun atleta inscrit a curses de velocitat, finalment, renuncia a participar, ho comuniqui per 
correu a info@lleidaua.com per tal de evitar curses amb carrers buits.  
 
És obligatori que els participants competeixin amb l’equipament oficial del seu club, podent el Jutge Àrbitre 
impedir la participació de qui no compleixi aquesta norma. 
 
Durant la celebració de la competició només tindran accés a l’interior de la pista els membres del jurat, els 
atletes que estiguin participant en alguna prova, els col.laboradors, i les persones autoritzades pel Jutge 
Àrbitre. 
 
L’accés a la instalació, a més dels atletes participants, queda restringit a entrenadors amb llicència 
federativa en vigor, 1 delegats i 3 monitors per club i dos acompanyants per atleta. Els entrenadors hauran 
de presentar la seva llicència d’entrenador vigent a l’hora d’entrar a les pistes. Cada club haurà d’emplenar 
el full Excel que s’adjunta, amb nom i cognoms, DNI i teléfono del delegat, monitors i acompanyants dels 
atletes, i enviar-ho al correu info@lleidaua.com, fins el dijous anterior a la competició. 
 
Es retornaran els llistats fets amb altre format o pdf o individualment.  
 
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics 
els resultats o de succeït l’incident, havent dipositat la quantitat de 30 €, que seran tornats en el cas de 
fallar-se a favor. 
 
Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme, d’acord amb el 
Reglament del Wordl Athletics. 
 
El club Lleida Unió Atlètica i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels prejudicis morals 
i/o materials que puguin causar-se als/les participants i assistents durant aquesta competició.  

 
La inscripció també implica autoritzar expressament a l’organització i a la Federació Catalana d’Atletisme a 
que utilitzin i reprodueixin gratuïtament imatges de la seva persona preses amb ocasió de la participació en 
la competició. 
 
NORMES COVID   
 
Els atletes podran accedir a la zona d’escalfament 45 min. abans de la seva prova i hauran d’abandonar la 
instal·lació en acabar de competir. 
 
L'ús de mascareta és obligatori en tot moment, incloses les esperes dels concursos, excepte en el moment 
de competició. 
 
Els atletes hauran de seguir obligatòriament les indicacions del personal de la instal·lació i l'organització. No 
respectar les normes serà motiu d'expulsió de la instal·lació. 
 
Al accedir al recinte es tindrà que lliurar la declaració responsable de salut que es pot descarregar de la 
pàgina web de la Federació Catalana d’Atletisme: 
 
https://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/2021/01/Model_Declaracio_Responsable_Salut.pdf  
 
Per evitar esperes i aglomeracions a la porta d’accés, es recomana portar ja emplenada aquesta declaració. 

 
Es obligatori l’ús de la mascareta per tots els que es trobin del recinte esportiu.  
 
Pel fet d’assistir i/o participar els que accedeixin a la instal·lació se’ls considera coneixedors i que accepten i 
assumeixen que en la situació actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no 
responsabilitzarà a la organització en cap cas. 
 
Per a més informació podeu adreçar-vos a: CLUB LLEIDA UNIÓ ATLÈTICA – Email: info@lleidaua.com - Tel. 
vespres: 652938481. 


