
TROFEU DINAMI-K VILANOVA  

REGLAMENT 

-El club Dinami-k Vilanova amb l’autorització de la federació Catalana d’atletisme i 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú , organitza 3 trofeus d’atletisme per a les diferents 
categories. El 21 de novembre, el 12 de desembre i el 18 de desembre. 

-Podran participar tots els/les atletes que tinguin llicència de la FCA o RFEA tramitada per la 
temporada 2021, tindran prioritat de participació els atletes del club Dinami-k Vilanova, club 
atletisme Sant Just, UGE Badalona, Runners el Vendrell, Atletes VNG i Agrupació de Catalunya. 

-Amb el permís de la federació catalana informem que les categories d’aquest trofeu seran les 
corresponents a la temporada 2022. 

SUB 8: Nascuts/des els anys 2015 i 2016 

SUB 10: Nascuts/des els anys 2013-2014 

SUB 12: Nascuts/des els anys 2011-2012 

SUB 14: Nascuts/des els anys 2009-2010 

SUB 16: Nascuts/des els anys 2007-2008 

SUB 18: Nascuts/des els anys 2005-2006 

- L’horari s’adaptarà en funció dels inscrits. 

-Les inscripcions es faran per Intranet fins el dilluns abans de la competició. 

-El llistat d’admesos es penjarà el dimecres anterior a la competició a la web de la federació. 

-El lliurament de dorsals es farà per clubs i s’haurà de pagar abans del final de la competició a 
secretaria. 

-El cronometratge per a les categories sub 8, 10 serà manual, les altres dos jornades hi haurà 
cronometratge elèctric. 

-El control anirà a càrrec del comitè de jutges de la FCA. 

-L’entrada a les pistes d’atletisme serà a peu, el pàrquing romandrà tancat, per evitar 
aglomeracions de gent a l’entrada. 

-Es molt important que tots els atletes després de competir, relaxar-se i estirar, surtin de la 
pista per tal de mantenir l’aforament i poder seguir amb la competició. 

-Per tal de cobrir les despeses d’organització, el preu d’inscripció serà de 5 € per 1 prova i 7 € 
per 2 o 3 proves. 

-És obligatori competir amb la vestimenta del club on pertany, si no es compleix aquest 
requisit , podrà ser desqualificat. 



-Les reclamacions s’hauran de fer per escrit al jutge àrbitre. Es tindrà fins a 30 minuts després 
de fer-se públics els resultats o succeït l’incident per presentar la reclamació. S’haurà de 
dipositar la quantitat de 30€ com a fiança, que seran retornats en cas de fallar-ne a favor. 

-La sola inscripció a la competició implica la total acceptació d’aquest reglament i els protocols 
d’higiene i seguretat 

-Hi haurà medalles per als 3 primers classificats per prova i categoria. 

-Horari de presentació a la cambra de requeriments.  

-Per accedir a la pista és obligatori el pas dels atletes per cambra de requeriments: 

 Curses 15 minuts abans de l’inici de la prova, concursos 30 minuts abans de l’inici de la 
prova. 

-A la pista només podran accedir els entrenadors, monitors i atletes, els acompanyants es 
situaran a la grada. 

 

1 TROFEU DINAMI-K VILANOVA 1 JORNADA: 21 DE NOVEMBRE 

Horari modificat 

10.00 60 m llisos sub 8 M Llargada sub 10 M-F (1 
fossar) 

 

10.10 60 m llisos sub 8 F   
10.20 60 m llisos sub 10 M   
10.30 60 m llisos sub 10 F   
10.45 200 m llisos sub 8 M  Pilota sub 8 M-F (1 zona)  
10.55 200 m llisos sub 8 F   
11.00 1000 m llisos sub 10 M-F   
11.10 Relleus anada i tornada 

mixtes sub 10 
  

11.20  Pilota sub 10 M-F (1 zona)  
12.00   Llargada abs M-F 
 

-Cronometratge manual 

-Al salt de Llargada la fusta de batuda estarà situada a 1 metre. 

-A la prova de relleus s’hauran de crear equips de 3 nens i 3 nenes, 4 equips per ronda, cada 
club podrà presentar un màxim de 4 equips, el cronometratge serà manual i el millor temps 
guanyarà la medalla. 

 

 

 



 

1 TROFEU DINAMI-K VILANOVA 2 JORNADA: 12 DE DESEMBRE 

10.00 60 m llisos sub 12 F  Llargada sub 14 F  Triple sub 14 F  
10.20 60 m llisos sub 12 M     
10.40 60 m llisos sub 14 F Pilota sub 12 M  Pilota sub 12 F  
11.00 60 m llisos sub 14 M     
11.20 600 m ll sub 12 M-F Llargada sub 14 M  Triple sub 14 M   
11.40 600 m ll sub 14 M-F    
12.00 Relleus 4x60 sub 12 M-F    
12.30 Relleus 4x80 sub 14 M-F Alçada sub 12 M   Llargada sub 12 F   
 

-El cronometratge serà electrònic. 

-La fusta de batuda a la llargada femenina serà de 2 metres, i a la masculina s 12 de 2 metres i 
sub 14 de 3 metres. 

-Les fustes de batuda al triple s 14 femení, seran 6 i 8.  

-Les fustes de batuda al triple s 14 masculí, seran 7 i 9 

-A l’alçada S12 M : 1.00-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25 i de 3 en 3. 

1 TROFEU DINAMI-K VILANOVA 3 JORNADA: 18 DE DESEMBRE 

9.30  Triple abs F   
10.00 60 m llisos sub 16-abs F    
10.20 60 m llisos sub 16-abs M  Llargada abs M Javelina sub  

16-18 F –abs F 
10.40 60 m T sub 16 M     
11.00 60 m T sub 18 M     
11.20 60 m T abs F    
11.30 60 m T sub16-18 F Triple abs M  Disc sub 16 M-F 
11.40 200 m ll  abs M     
12.00 200 m ll abs F    
12.20 600 m ll sub 16 M  Llargada abs F Martell sub  

18 M-F 
12.30 600 m ll sub 16 F    
12.40 1500 abs M    
13.00 4x100 m ll abs M   Javelina sub  

16-18 M 
Pes s 16- abs F 

13.20 4x100 m ll abs F    
 

-Cronometratge electrònic. 

-Les fustes de batuda al triple absolut femení, seran 8 i 9. 

-Les fustes de batuda al triple absolut masculí, seran 9 i 11. 



 

 


