
CONTROL DE SALTS HORITZONTALS RECTA COBERTA
IGUALADA

El Club Atlètic Igualada, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, l’autorització de

la Federació Catalana d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitza
tres jornades de control el dissabte 22 de gener 2022, dissabte 29 de gener de 2022 i el
dissabte 05 de Febrer de 2022.

La competició es farà al mòdul cobert de l’Estadi Atlètic d’Igualada.

DISSABTE 22/01/2022

16:00h Llargada F Sub18

18:00h Llargada M Sub18

DISSABTE 29/01/2022

10:00h Triple Salt F-M Sub16

12:00h Triple Salt F-M Sub18

DISSABTE 05/02/2022

10:00h Triple Salt F Absolut

12:00h Triple Salt M Absolut

15:00h Salt de Llargada F Absolut

17:00h Salt de Llargada M Absolut

Normativa:

Art. 1. Poden participar-hi els atletes que tinguin degudament tramitada la seva llicència

per la FCA i que acceptin aquest reglament.

Art. 2. S’acceptaran inscripcions fins el dimecres anterior a la competició. NO s’acceptaran

inscripcions el mateix dia de la competició.

Les inscripcions es faran enviant un correu al club orgaitzador:

escolaesportiva@clubatleticigualada.com

mailto:escolaesportiva@clubatleticigualada.com


Art. 3. L’organització (club organitzador), per tal de cobrir les despeses de personal, pista i
jutges, cobrarà 4 euros.

Art. 4. L’horari es pot veure afectat en funció de les inscripcions rebudes.

Art. 5. A totes les categories es faran 3 intents i els 8 millors passaran a millora amb 3
intents més. A la 3a jornada poden participar atletes desde categoria Sub16 fins Màster.
Passaran a millora els 8 millors de la classificació general.

Art. 6. Les reclamacions es faran per escrit el Jutge Àrbitre fins 30’ després d’haver-se fet
públics els resultats, disposant 30 euros que seran retornats en cas de fallar-se
favorablement.

Art. 7. Tot allò no previst en el present reglament es farà d’acord amb les normes IAAF

versió espanyola.

Art. 8. Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que

puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art. 9. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest
reglament.


