
LLARGADA CLAUS:

SABATILLES SOLA:

ABREVIATURES
TEMPS ANEMÒMETRE

PES ARTEFACTES
TEMPS ENTRE INTENTS

LLARGADA LLISTONS



ALÇADA i DISTÀNCIA DE LES TANQUES (aire lliure)

(pista coberta) ALÇADA i DISTÀNCIA DE LES TANQUES

ÀREA de PENALITZACIÓ (marxa)

Pèrdua de contacte Flexió



RELLEUS

ZONA DE TRANSFERÈNCIA:



OBSTACLES

ARTICLES DESQUALIFICACIONS
RC 18.5 Advertència o exclusió per conducta incorrecta (Jutge Àrbitre)

RT 16.5.1 Ha abortat la sortida sense una raó vàlida

RT 16.5.2 Triga massa o no segueix les veus del jutge de sortides

RT 16.5.3 Ha molestat durant el procés de sortida

RT 16.8 Ha realitzat una sortida falsa

RT 17.2.2 Ha empès a l'atleta amb dorsal ____

RT 17.2.2 Ha obstruit el pas a l'atleta amb dorsal ____

RT 17.3.1 Ha corregut fora del seu carrer

RT 17.3.2 Ha corregut per la línia interior del seu carrer a la corba

RT 17.5.3 Ha passat a carrer lliure abans de la senyalització

RT 17.6 Torna a la cursa després d'abandonar voluntàriament la pista

RT 22.6 No ha passat una tanca

RT 22.6.1 Ha arrossegat el peu per sota del pla horitzontal de la tanca

RT 22.6.2 Ha fet caure o desplaçat la tanca amb la mà, el cos o la part superior de la cama davantera

RT 22.6.3 Ha fet caure o desplaçat la tanca d'un altre carrer

RT 23.7 No ha passat un obstacle

RT 23.7.1 Trepitjar al costat de la ria d'obstacles

RT 23.7.2 Ha arrossegat el peu per sota del pla horitzontal de l'obstacle

RT 24.6.3 Li ha caigut el testimoni i no el recull l'atleta que el portava

RT 24.7 Ha rebut el testimoni abans o després de la zona de transferència

RT 24.8 Ha obstruit a un altre atleta (Relleus)

RT 24.17 Ha passat a carrer lliure abans de la senyalització (Relleus)

RT 24.19 Ha corregut abans de la zona de transferència

RT 24.20 Ha canviat la posició al començament de la zona de transferència

RT 39.8.3 Ha realitzat una sortida falsa (Proves Combinades)

RT 44.6 Ha passat a carrer lliure abans de la senyalització (Pista Coberta)

RT 48.4 Ha canviat la posició al començament de la zona de transferència (Relleus PC)

RT 54.4.1 Desqualificació directa del Cap de Jutges de marxa als darrers 100 m

RT 54.7.1 Desqualificació per 3 targetes vermelles (sense àrea de penalització)

RT 54.7.5 Desqualificació per 4 targetes vermelles (amb àrea de penalització)



MARCATGE SORTIDES i PUNTS KILOMÈTRICS



MARCATGE SECTOR de 34,92°
(Disc, Martell i Pes)

MARCATGE SECTOR de 29°
(Javelina)



MUNTATGE GÀBIA LLANÇAMENT de DISC

GÀBIA de DISC – MARTELL
amb cercles independents

GÀBIA de DISC – MARTELL
amb cercles concèntrics

GÀBIA de DISC



MUNTATGE GÀBIA LLANÇAMENT de MARTELL

GÀBIA amb cercles concèntrics
(sentit ANTIHORARI)

GÀBIA amb cercles concèntrics
(sentit HORARI)

GÀBIA amb cercles independents
(sentit ANTIHORARI)

GÀBIA amb cercles independents
(sentit HORARI)


