NORMAS GENERALES
El Club Atletisme Gavà amb l'autorització de la Federació Catalana
d'Atletisme i sota el control del seu col·legi de jutges, organitza un Control
Intern CA Gavà Nov 2021 a celebrar-se el dia 13 de novembre de 2021 en
l'Estadi Municipal «la Bòbila» de Gavà (Barcelona).
Aquesta competició està adreçada als atletes del Club Atletisme Gavà. Els
clubs afiliats al CA Canovelles (Runners Vendrell, CA Parets i Olot-Terra
de Volcans) podran participar en les mateixes condicions que els atletes
locals. La resta de clubs consultar a competicio@clubatletismegava.com.
Art.1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència
federativa tramitada per a la temporada en curs.
Art.2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club del interessat per la
INTRANET fins al 09/11/2021. Qualsevol inscripció no autoritzada serà nul·la.
Art.3. Preu. Per col·laborar a sufragar els costos de l'organització la inscripció
tindrà un cost de 5 € (a pagar al retirar el dorsal).
Art.4. Participants. Les categories de participació seran Sub8 fins Sub18.
L'organització estableix un màxim de 30 d'atletes a les curses i 12 als
concursos. L'organització es reserva el dret d'incloure en la convocatòria
atletes convidats.
Les series tindran un màxim de:
- Velocitat (60 fins al 300): tants atletes com carrers.
- Mig fons / fons: 8 atletes en 600 - ±12 atletes en +1000
Art.5. Confirmació. Per confeccionar les series es confirmarà la participació a
l’arribada al recollir el dorsal. Els atletes no confirmats no entraran al sorteig.
Art.6. Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà fins 15 minuts abans de la
prova, en un lloc visible dins del recinte de l'estadi, prèvia identificació de
l'atleta mitjançant llicència federativa, document nacional d'identitat, o similar.
Art.7. Jutges i cronometratge. La prova estarà sota el control del col·legi de
jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Per a la presa de temps
s'emprarà cronometratge elèctric.
Art.8. Homologació d'artefactes. La prova estarà sota el control del col·legi
de jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Els atletes podran utilitzar els
seus artefactes sempre que compleixin les normes de la WA i els hagin lliurat al
jutge encarregat. L'homologació de l'artefacte es realitzarà en la zona habilitada
per l'organització per tal efecte fins a una hora abans de començar la proba,
quedant a custòdia fins l'inici de la prova.
Art.9. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts
després de la proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a
retornar en el cas d'atendre la seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre
serà definitiva.

Art.10. Normes de seguretat. Per a la realització́ d’aquesta competició, es
seguiran els protocols derivats de la normativa vigent en el moment de la
competició 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 (veieu annex més endavant
en aquest reglament).
Art.11. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de la
WA.
Art.12. El Club Atletisme Gavà i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els
participants i espectadors durant aquesta competició.
Art.13. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'en
aquest Reglament.

HORARI*
9:30 h

500 m.ll. AbsM

9:35 h

500 m.ll. AbsF

9:50 h

300 m.ll. AbsM

9:55 h

300 m.ll. AbsF

10:00 h

60 m.t. sub16M

10:15 h

60 m.t. sub16F

10:30 h

60 m.t. sub14F

10:40 h

60 m.t. sub14M

10:50 h

60 m.ll. sub16F

11:00 h

60 m.ll. sub16M

11:10 h

60 m.ll. sub12F

11:20 h

60 m.ll. sub12M

11:30 h

60 m.ll. sub8F

11:40 h

60 m.ll. sub8M

11:50 h

150 m.ll. sub14F

12:00 h

150 m.ll. sub14M

12:10 h

600 m.ll. sub12F

12:20 h

600 m.ll. sub12M

12:30 h

1000 m.ll.sub10F

12:40 h

1000 m.ll.sub10M

12:50 h

600 m.ll. sub16F

13:00 h

600 m.ll. sub16M

13:10 h

1000 m.ll. sub14F

13:20 h

1000 m.ll. sub14M

13:30 h

400 m.ll. sub8 M-F

13:45 h

3000 m.ll. M-F

Alçada sub12M-F

Pes sub16M/F

Llargada sub14F

Llargada sub16M

Llargada sub14M

Alçada sub16M-F
Triple sub16M-F

Pilota sub8 M-F

Disc sub14 M-F

Pilota sub10 M-F

NOTA SOBRE L’HORARI:
o
L'horari és provisional, en funció de la inscripció pot patir lleugers ajustos.

*actualitzat el 10/11/2021

