
 

 

 
CAMPIONAT DE L’ESCOLA AGRUPA - 2021 

 

 

El dissabte dia 18 de setembre de 2021 l’Agrupació Atlètica Catalunya (AAC) organitza el Campionat de 

l’Escola a l’Estadi Joan  Serrahima (C/Polvorí 7, Barcelona) amb el següent reglament: 

 

1.- HORARI i ORDRE DE PROVES (MODIFICAT) 

Dissabte 18 de setembre de 2021 – Serrahima  

 
9:30   LLARGADA  S8 F-M ALÇADA S14 i S16 F JAVELINA S16 i S18 F 

10:00 100 m.t S16 F    
10:10 60 m.ll S8 F    
10:15 60 m.ll S8 M LLARGADA S16 M  MARTELL S16 F 

10:25 60 m.ll S10 F    

10:30 60 m.ll S10 M    
10:40 60 m.ll S12 F    
10:55 60 m.ll S12 M LLARGADA S16 F   
11:05 80 m.ll S14 F   PILOTA S12 M - F 

11:15 80 m.ll S14 M    
11:20 100 m.ll S16 F    
11:25 150 m.ll S14 F LLARGADA S14 F   
11:35 150 m.ll S14 M    
11:45 300 m.ll S16 F   PILOTA S10 M - F 

11:55 300 m.ll S16 M    
12:05 600 m.ll S12 F LLARGADA S14 M   
12:15 600 m.ll S12 M    
12:25 1000 m.ll S14 F    
12:35 1000 m.ll S16 F    

12:45  ENTREGA DE MEDALLES   

 

2.- INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions es faran a través de la intranet de la RFEA fins el dimarts 14 de setembre de 2021 a les 
23:59h 

3.- COMPETICIÓ 

a) Podran participar-hi els atletes amb llicència federativa actualitzada per l’actual temporada 2021. És 
una competició per atletes de l’A.A.Catalunya i els seus clubs associats. 

b) Totes les curses es controlaran amb cronometratge elèctric i es faran per sèries segons el nombre de 
participants i la seva marca. 

c) En els concursos no hi haurà millora, excepte les proves de categoria Sub16. 

d) S’entregaran medalles als 3 primers de cada prova. 

e) Horari de presentació a la Cambra de Requeriments. Per poder accedir a la pista és obligatori el pas 
dels atletes per la Cambra de Requeriments, dins dels següents horaris: 

 

 



 

 

• Curses 15 minuts abans de l’inici de la prova. 

• Concursos 30 minuts abans de l’inici de la prova. 

Els atletes que no passin per la Cambra de Requeriments dins de l’horari establert no podran competir. 

f) Cadència del llistó d’alçada: 

• SUB14 F:    1.15  - 1.20  - 1.25  - 1.30 - 1.35 - 1.38  i de 3 cm en 3 cm. 

• SUB 16 F: 1.15 - 1. 20 - 1. 25 - 1.30 - 1.35 - 1.38  i de 3 cm en 3 cm.   

 
4.- NORMES COMPLEMENTÀRIES 

 
Un cop finalitzat el termini d’inscripcions, es publicarà l’horari definitiu i els atletes acceptats amb la 
finalitat de poder complir amb la normativa anti Covid d’aforament vigent. 

 
Seran d'aplicació les normes generals per a Aire Lliure que figuren en la Reglamentació de Competicions. 
Per la realització d’aquesta competició, es seguiran els protocols derivats de la normativa anti Covid. 

 

Un cop finalitzada la prova s’haurà d’abandonar el recinte el més aviat possible per així respectar el límit 
d’aforament. 

 
Al tractar-se d’una competició parcialment de categories menors, els atletes podran portar 2 
acompanyants. No s’haurà d’enviar full amb llistat d’acompanyants, però aquests hauran d’entrar a la 
instal·lació acompanyant el seu atleta. Els acompanyants es situaran a la graderia de la recta principal 
guardant les distàncies de seguretat fixades. 
Cada Club participant haurà de notificar els delegats assistents al següent correu: 
servei.comunicacio.aac@gmail.com  abans del dijous 16 de setembre de 2021. 

 

La graderia de la corba serà exclusiva per a atletes i tècnics. Els entrenadors amb llicència en vigor hauran 
d’acreditar-se a l’entrada i si consten en el Registre de la FCA, rebran una polsera acreditativa que els 
autoritzarà a assistir tècnicament als atletes. 

 
L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte esportiu. 
 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2021. 
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