
 
 

CONTROL DE PROVES COMBINADES SUB18-16 
 
A proposta del responsable del sector de combinades, la Federació Catalana d’Atletisme, amb 
la col.laboració de L’Hospitalet Atletisme, organitzarà, els propers dies 3 i 4 de juliol, un control 
de Proves Combinades per a les categories Sub-18 i Sub-16, al Complex Esportiu de L’Hospitalet 
Nord. 
 
Podran participar 8 atletes per categoria i gènere: 

 6 per marca de combinada 
 2 a criteri tècnic 

Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del ISIS de la intranet fins al dilluns 28 de 
juny, dimarts 29 la FCA publicarà al seu web la relació d’admesos. 
 
 
HORARI 
 
3 de juliol de 2021 – Complex Esportiu de l’Hospitalet Nord 
15.30 100 t heptatló - hexatló F 
15.40 100 m.ll. decatló M 
16.00 100 m.ll. octatló M 
16.00 Alçada heptatló - hexatló F 
16.10 Llargada decatló M 
16.30 Pes octatló M 
17.00 Pes decatló M 
17.45 Pes heptatló - hexatló F 
17.45 Alçada decatló - octatló M 
18.45 200 heptatló F 
19.30 400 m.ll. decatló M 
19.30 Disc octatló M 
 
4 de juliol de 2021 – Complex Esportiu de l’Hospitalet Nord 
09.30 110 t. decatló M 
10.00 Disc decatló M 
10.10 100 t. octatló M 
10.30 Llargada heptatló - hexatló F 
10.45 Perxa decatló - octatló M 
11.30 Javelina heptatló  - hexatló F 
12.30 800 heptatló F 
12.35 600 m.ll. hexatló F 
12.45 Javelina decatló  - octatló M 
13.45 1.500 m.ll. decatló M 
13.55 1000 m.ll. octatló M 
 
 
 
Cadències Perxa: 
 
Sub.16: de 20 en 20 cm. fins a 3.00 m. 
 
Sub.18: de 20 en 20 cm. fins a 3.40 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Normes complementàries: 

Aquest campionat es fa seguint les directrius sobre situació sanitària que les institucions 
determinen i que poden variar en funció de l’evolució dels esdeveniments i 
conseqüentment poden fer modificar la competició i el seu reglament. 

En compliment de les mesures de seguretat i higiene que les institucions determinen, 
s’instauren les següents mesures: 

 Només es permetrà l’entrada al recinte a les persones acreditades. 
 Totes les persones acreditades estan obligades en tot moment a complir els 

protocols i mesures establertes per l’organització, així com a seguir totes les 
indicacions que aquesta estableixi en tot moment. 

 El no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la retirada immediata 
de l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació. 

 En el cas d’esportistes, l’incompliment podrà suposar la desqualificació de la 
competició. 

 Els entrenadors només podran accedir a la instal·lació mostrant a l’entrada 
principal la corresponent acreditació d’entrenador (llicència digital). No es 
permetrà l’accés al recinte esportiu de cap persona no acreditada.  

 Es permetrà l’accés de 2 acompanyants o delegats per atleta participant. El Club 
corresponent haurà d’especificar amb antelació des del propi Club acreditant nom, 
cognoms, DNI i telèfon de contacte dels delegats i acompanyants, abans del 
divendres anterior a la competició, al correu electrònic: fca@fcatletisme.cat. 

 Els atletes/entrenadors/delegats només podran ubicar-se a les zones que es 
determinin, complint una separació personal mínima d’un metre i mig. 

 Els atletes, entrenadors, delegats, jutges i resta d’assistents hauran de 
complimentar el corresponent full de declaració responsable. 

 Serà obligatori portar sempre la mascareta, excepte els atletes en el moment de 
la competició. 

 


