
  

JORNADAS DE PROVES COMBINADES D’HIVERN DE PROMOCIÓ  
 
 
La Unió Atlètica Rubí amb l’autorització de la Federació Catalana d' Atletisme, organitzarà 
la jornada de proves combinades als dias 19 y 20 de febrer de 2022 a l’Estadi Municipal 
de Can Rosés de Rubí  per la categoria sub 16.  
 
- El control tècnic anirà a càrrec del Col·legi Català de Jutges d’Atletisme. 
 
-  El cronometratge serà manual. 
 
- Podran participar-hi tots els atletes que ho desitgin que tinguin la llicència federativa 
actualitzada per la temporada en curs.  
 
- Les inscripcions hauran de fer-se per INTRANET (isis RFEA)  fins al dimarts 15 de 
febrer. 
 
- El preu d’inscripció és de de 10 €. El pagament es podrà fer global a la pista per el 
delegat de l’equip. 
 
- L’horari i ordre de proves s’especifica en full a part. 
 
- Les normatives sobre pesos d’artefactes i alçades i col·locacions de les tanques les 
trobareu a la web de la FCA, en l’apartat de normatives. 
 
- Al salt d’alçada s’estableixen unes marques d’inici 
 per sota de les quals els atletes podran demanar alçades inferiors de 6 en 6 cm. A partir 
d’aquestes alçades les cadències seran les habituals de 3 en 3 cm  masculí 1,35 i femení 
1,25.  
 
- Les possibles reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre fins 30 minuts 
després d'haver-se fet públic el resultat o produït l'incident. 
 
- Tot allò no previst en el present Reglament es regirà per les normes de la FEDERACIÓ 
CATALANA D'ATLETISME. 
 
- La sola participació en aquesta competició implica la total acceptació del present 
Reglament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- Horari de Proves Combinades 
 
 
Dissabta, 19 de frebrer 
10.00 60 ML MASCULINO 
10.30 LONGITUD MASCULINO 
11.45 PESO MASCULINO 
12.45 ALTURA MASCULINO 
  
 
Diumenge, 20 de frebrer 
10.00 60 MT MASCULINO 
10.15 60 MT FEMENINO 
10.30 1000 ML MASCULINO 
10.45 ALTURA FEMENINO 
12.00 PESO FEMENINO 
13.15 LONGITUD FEMENINO 
14.30 600 ML FEMENINO 
 
 
 
 


