
 

12è Memorial Julio Álvarez 
17 de Juny del 2021  

Control Intern de llançaments   i   

perxa 

iR E G L A M E N T 

El Club Atlètic Manresa, amb l’autorització de la FC d’Atletisme, organitza el 12è 
Memorial Julio Álvarez el dijous 17 de Juny del 2021 a l’Estadi Municipal 
d’atletisme El Congost de Manresa, sota el control del Col·legi de Jutges de la F.C. 
d’Atletisme -Deleg de Manresa-. 

 
1. Participació. Podran participar tots els atletes que tinguin degudament tramitada 
la llicència federativa de la present temporada de categoria absoluta i màster. La 
participació d’atletes de categories menors, ( amb pesos d’artefactes inferiors als de la 
categoria absoluta), queda supeditada a invitació per part de la organització, sempre 
que les proves no quedin emplenades amb la participació absoluta i màster. Si que 
està permesa la participació dels atletes del Club Atlètic Manresa de les categories 
Sub16, Sub18 i Sub20. En la prova de perxa mixta la participació està tancada a atletes 
del club i atletes amb invitació per part de l’organització 

 
2. Inscripcions: 4. Els/les atletes interessats/ades en participar en aquest memorial 
hauran d’enviar les seves dades (nom, cognoms, club, num. llicència, marca d’aquesta 
temporada) al e-mail: clubatleticmanresa@gmail.com . Així mateix els atletes de 
categories menors interessats en participar per invitació també ho han de fer. El 
termini d’inscripció acaba el dilluns 14 de juny, a les 24,00 hores. El dimarts 
15 es publicaran les llistes amb els/les atletes acceptats/ades. No s’acceptaran 
inscripcions fora d’aquest termini. 

 

3.- Nombre de participants: En les proves de disc i pes, 12 atletes per categoria. En 
les proves de martell, javelina i perxa, 12 atletes conjuntament masculí i femení. 

 
4.- Preu. El cost de la participació serà de 5€ una o dues proves. 

 
5.- Jutges i homologació d’artefactes. Els artefactes han de ser lliurats al jutge 
encarregat de l’homologació d’artefactes fins a una hora abans de començar la proba. 
Se seguirà la reglamentació de la RFEA respecte a la configuració i nombre de jutges 
per a l’homologació de qualsevol rècord o marca assolida. 

 
6.- Intents. Tots els participants disposaran de 3 intents per ordre de llista. En acabar 
la tercera ronda, els 8 primers, podran realitzar 3 intents més, seguint el mateix ordre. 

 
7.- Normes de seguretat. Per a la realització d’aquesta competició, es seguiran el 
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 ( podeu veure l’annexa 
al final d’aquest reglament). 

 
8.- Reclamacions. S’hauran de fer davant el Jutge Àrbitre en els 30 minuts després 
de la proclamació de resultats. La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva. 



9.- El Club Atlètic Manresa i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan 
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i 
espectadors durant la competició. 

 
10.- L’organització es reserva el dret d’utilitzar imatges de les jornades per fer-ne 
difusió i promoció així com, publicar-les en mitjans de comunicació i pagines web. 

 

11. Programa de proves. 
 

HORARI 
 

17:00 Disc F Abs i Màster Javelina M i F Abs. i Màster 

17:30 Perxa Mixta Abs  

18:30 Disc M Abs i Màster Pes F Abs. i Màster 

20:00 Pes M Abs. i Màster  

20:15 Martell M i F Abs. i Màster  

 
 

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. 

 
Normes més destacades: 

 
- Els atletes participants i els entrenadors tindran que lliurar al accés a les 

instal·lacions la Declaració Responsable de Salud respecte el Covid19, que 
trobaran a la última fulla d’aquest reglament o a la web de la Federació 
Catalana: https://fcatletisme.cat 

 
- Els atletes podran accedir a la instal·lació amb dos acompanyants, aquets 

hauran d’entrar a la instal·lació acompanyant al seu atleta i lliurar la 
declaració responsable. Igualment hauran d’abandonar la instal·lació 
acompanyant al seu atleta tan bon punt hagi finalitzat la competició. 

 
- Els entrenadors amb llicència podran accedir a la competició presentant la 

llicència digital a l’entrada de la instal·lació i entregant firmada la 
declaració responsable de salut (adjuntada al reglament) 

 
- Hi haurà control de temperatura quan s’accedeixi a la instal·lació ́ i l’ús de 

mascareta serà̀ obligatori per a tothom, excepte per als esportistes en el 
moment de realitzar els llançaments de competició. 

 
- S’hauran de respectar les distàncies de seguretat de 2m entre participants, 

jutges i organització. 



 


