
      
 

CONTROL DE PROMOCIÓ DE L’ESCOLA DEL CORNELLÀ ATLÈTIC – C.A. SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

El Cornellà Atlètic, amb la col·laboració́ de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l’autorització́ de la Federació́ Catalana 
d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitza juntament amb el Club Atletisme Sant Andreu,  un 
control intern el dia 5 de Juny de 2021.  

 

A continuació s’adjunten l’horari i l’ordre de proves de les respectives jornades: 

 

 

 

REGLAMENT  

Art. 1. Poden participar‐hi tots els atletes del Cornellà Atlètic i el Club Atletisme Sant Andreu que tinguin degudament 
tramitada la seva llicència per la FCA i que acceptin aquest reglament.  

 

Art. 2. La competició́ es realitzarà seguint els protocols d’higiene habituals: l’ús obligatori de mascareta quan no es 
realitza l’activitat física i l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir de la instal·lació́.  

 

Art. 3. Les inscripcions hauran de fer‐se a través del programa “INTRANET” de la web de la RFEA, fins el dijous 03 de 
juny de 2021 a les 23.59h.   

 

Art. 4.  Per tal de sufragar despeses d’organització el cost serà de 1 prova 4€; 2 proves o més 6€. 

 

9:00h 100mt Sub16 M Triple Sub14/ 16 F Pes Sub14/16  M Martell Sub16 M/ F
9:10h 100mt Sub16 F
9:25h 3000mll Sub14 M
9:30h Llargada Sub12 F
9:45h 3000mll Sub14 F Pilota Sub12 M
10:00h 1000mll Sub16 M
10:10h 1000mll Sub16 F Pes Sub14/16 F Disc Sub16 M/ F
10:25h 150mll Sub14 M Triple Sub14/ 16M Pilota Sub10 F
10:45h 150mll Sub14 F Llargada Sub12 M
11:00h 60mll Sub12 F
11:15h 60mll Sub12 M Pilota Sub10 M 
11:30h 60mll Sub10 F
11:45h 60mll Sub10 M Llargada Sub10 F
12:00h 60mll Sub8 F Pilota Sub12 F
12:10h 60mll Sub8 M Llargada Sub10 M
12:25h 300mll Sub16 M
12:30h Javelina Sub16 F/M
12:40h 300mll sub16 F



      
 

 

Art. 5. Tot allò̀ no previst en el present reglament es farà̀ d’acord amb les normes IAAF versió́ espanyola.  

 

Art. 6. L’accés a la instal·lació està restringit als atletes participants, tècnics i personal d’organització.  

Es permetrà l’accés 2 acompanyants per atleta participant, que hauran d’acreditar‐se a través del club corresponent de 
l’atleta, segons formulari que disposarà la pròpia entitat. (Indicant nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte)  

Només es podrà accedir al mateix moment que l’atleta al que acompanyin.  

Tota persona acreditada està obligada, en tot moment, a complir els protocols i mesures establertes per l’organització.  

El no compliment dels protocols o les indicacions comportarà l’abandonament de la instal·lació. 

Es prendrà la temperatura, es farà ús de gel hidroalcohòlic, i l’ús obligatori de la mascareta en tot moment.  Els 
acompanyants romandran a la grada i als espais habilitats.  

Un cop finalitzada la participació de l’atleta a les seva competició, preguem que s’abandoni la instal·lació, juntament 
amb els acompanyants.  

 

Art. 7. Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar‐se als 
participants i espectadors durant aquesta competició́.  

 

Art. 8. La sola inscripció́ en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest reglament. 

 

REGLAMENT TÈCNIC 

Les curses es realitzaran per categories, amb un màxim de 8 atletes per sèrie, en proves de velocitat i tanques. 

En els concursos es disposarà de tres intents en categories Sub10 – Sub12 – Sub14, i 4 intents en categories sub16.  

La presa del temps serà amb cronometratge manual. 


