
 

NORMATIVA TÈCNICA 

FINAL CAMPIONAT CATALUNYA DE TARDOR 

Estadi Joan Serrahima, 7 de novembre de 2021 

 

 

1.- NORMES DE COMPETICIÓ 

a) Podran participar-hi els atletes amb llicència federativa actualitzada per l’actual 
temporada 2021i que s’hagin classificat en les jornades prèvies. Totes les curses es 
controlaran amb cronometratge elèctric i es faran per sèries segons el nombre de 
participants i la seva marca. 

b) 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. 

Els delegats de cada Club seran els responsables de la retirada del sobre amb tots els dorsals a 
la secretaria a l’inici de la competició. 

  
2.- NORMES COMPLEMENTÀRIES 

 
 
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 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 o zona de bar 
guardant les distàncies de seguretat fixades i amb mascareta. 

 

Els entrenadors amb llicència en vigor hauran d’acreditar-se a l’entrada. 
 
L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte esportiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3.- CADÈNCIA DELS LLISTONS 

   

Aquestes alçades no podran ser modificades  

Salt d’alçada 

 SUB10M: 0.97-1.02-1.07-1.10-1.13-1.15 i de 2 en 2 cm. 

 SUB10F: 0.96-1.01-1.06-1.09-1.15-1.14 i de 2 en 2 cm. 

 SUB12M: 1.02-1.07-1.12-1.15-1.18-1.20 i de 2 en 2 cm. 

 SUB12F: 1.10-1.15-1.20-1.23-1.16-1.28 i de 2 en 2 cm. 

 SUB14M: 1.34-1.39-1.44-1.47-1.50-1.52 i de 2 en 2 cm. 

 SUB14F: 1.22-1.27-1.32-1.37-1.40.-1.43-1.45 i de 2 en 2 cm. 

 SUB16M: 1.38-1.43-1.48-1.53-1.58-1.61-1.64-1.66 i de 2 en 2 cm. 

 SUB16F: 1.37-1.42-1.47-152-1.55-1.55-1.58-1.60 i de 2 en 2 cm. 

 

 Salt amb perxa 

 SUB12M: 1.45-1.55-1.65-1.70-1.75 i de 5 en 5 cm. 

 SUB12F: 1.45-1.55-1.65-1.70-1.75 i de 5 en 5 cm. 

 SUB14M: 1.45-1.60-1.75-1.90-2.00-2.10 i de 5 en 5 cm. 

 SUB14F: 1.50-1.65-1.80-1.95-2.05-2.15-2.20 i de 5 en 5 cm. 

 SUB16M: 2.50-2.65-2.80-2.95-3.05-3.15-3.25-3.30 i de 5 en 5 cm. 

 SUB16F: 2.15-2.30-2.40-2.50-2.55 i de 5 en 5 cm 

 
 

4. Premiacions 
 
Es lliuraran medalles als tres primers classificats de cada prova. Aquest lliurament es realitzarà un 
cop finalitzada la prova. 
 
Així mateix, es lliurarà un trofeu als tres primers clubs classificats sumant les 8 categories, segons 
el sistema de puntuació següent: 
 
a) La puntuació serà de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punts segons classificació per prova. No hi ha marques 
mínimes per puntuar. Només deixaran de puntuar els atletes que facin nuls, es retirin o siguin 
desqualificats pels jutges, és a dir, els que no assoleixin marca. 
 
b) Si en finalitzar l’encontre hi hagués empat de punts, classificaria primer l’equip que hagi assolit 
més primers llocs, si persistís l’empat, l’equip que hagi assolit més segons llocs i així successivament. 
 

 


