
 
 

CONTROL MÀSTER EN PISTA COBERTA 
 
El proper dia 16 de gener de 2022 a la Pista Coberta de Catalunya a Sabadell es realitzarà un 
control per a la categoria Màster amb el següent horari: 
 
16/01/2022 – Sabadell 
10.30 60 m.t. M-F 
11.30 Triple M-F 
12.30 Alçada M-F 
 
Podran participar els atletes de la categoria màster que tinguin tamitada llicència per la FCA per 
a la temporada actual. 
 
Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del ISIS de la Intranet. La data límit serà el 
dimarts 11 de gener i dimecres la FCA publicarà la relació de participants (no s’admetran 
inscripcions fora del termini establert). 
 
L’organització, per tal de cobrir les despeses de personal, pista i jutges, cobrarà a cada atleta 
l’import següent:  1 prova 5 € 2 proves 7 € 3 proves 8 € 

(s’aconsella portar l’import exacte de la inscripció, per tal d’evitar intercanvi de monedes i 
per a una major agilització en el procés de confirmació) 

 
  Totes les curses es controlaran amb cronometratge elèctric. 

  Les curses es faran per sèries segons el nombre de participants i la seva marca. 

  Horari de presentació a la Cambra de Requeriments . Accés a pista 

La Cambra de Requeriments està situada al pis inferior de la pista al costat de la recta 
d'escalfament. Per poder accedir a la pista és obligatori el pas dels atletes per la Cambra 
de Requeriments, dintre dels següents horaris : 

  Curses  15 minuts abans de la prova 

Concursos 30 minuts abans de la prova  

Els atletes que no passin per la Cambra de Requeriments dintre de l'horari establert no  

Els dorsals es lliuraran a la secretaria de la pista, fins a 45 minuts abans del començament 
de la prova. 

Seran d'aplicació les normes generals per a Pista Coberta que figuren en la 
Reglamentació de Competicions 

 

Aquest Campionat es durà a terme respectant els protocols sanitaris del moment. 

 


