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S’establirà una classificació individual per a cada prova, 
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Club Natació Reus Ploms · Avinguda Marià Fortuny, 5 · 43204 Reus 
  Telèfon 977 75 75 20   ·   desportiva@reusploms.cat   ·    www.reusploms.cat 

S’aplicaran les normatives Covid-19 vigents en l’actualitat. 

Només en permetrà l’accés a la pista als atletes, entrenadors acreditats, jutges 
i personal de l’organització. 

Els acompanyants podran accedir a la zona de grades, sempre respectant la 
distància de seguretat. Cal portar posada la mascareta en tot moment en els 
espais tancats. 
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El Club disposa de pàrquing privat, el seu ús és només pels socis de l’entitat. 

Les proves només podran ser suspeses per causes meteorològiques o  
qualsevol altre situació de risc sempre que així ho determini el Jutge 
 Àrbitre de la competició. El seu veredicte serà inapel·lable. 
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Estarà obert el bar - restaurant d’estiu, ubicat a prop de la línia de meta. 
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1. La Delegació Territorial de la Federació Catalana d’Atletisme i el Club  

Natació Reus Ploms organitzen, el diumenge 20 de febrer de 2022, el  
CONTROL FEBRER 2. 

2. Podran participar tots els atletes que tinguin la llicència federada  
tramitada per la present temporada 2022. 

3. Les inscripcions s’han de realitzar a través del programa INTRANET del web de la 
RFEA. La data límit és el dimecres 16 de febrer de 2022.  

4. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del  
preceptuat en aquest reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà 
per les normes de la IAAF. 

5. Els participants hauran d’abonar les següents quantitats: 

        a) Categories SUB 12, SUB 14 i SUB 16:  

             - 1 prova: 3¼ 

             - 2 proves: 5¼ 

             - 3 o més proves: 6¼ 

        b) Resta de categories: 5,00¼ per dorsal. 

        Pels atletes amb llicència de la FCA que figurin entre els 10 primers del Rànking                                       

        Català Absolut 2021 a l’aire lliure la inscripció serà gratuïta. 

        (sempre que s'inscriguin a la seva prova) 

6. Per tal d’evitar acumulacions de gent innecessàries, el delegat acreditat de cada 
Club recollirà els dorsals de la seva entitat i efectuarà el pagament dels mateixos. 
Es demana si us plau facilitar aquesta tasca liquidant l’import exacte. No es lliura-
ran dorsals de forma individual. 

7. El control de les proves anirà a càrrec dels Comitè Territorial de Jutges de la Fede-
ració Catalana d’Atletisme. El cronometratge serà elèctric. 

8. Tots els atletes han de participar obligatòriament amb l’uniforme del Club. No 
respectar aquesta norma pot comportar la seva desqualificació. 

9. Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts 
després de succeït l’incident o de ser coneguts els resultats de la prova. La deci-
sió del Jutge Àrbitre serà comunicada a l’interessat. 

10. Els organitzadors i col·laboradors no es fan responsables dels possibles danys 
morals i/o materials que puguin causar o causar-se els  
participants i/o espectadors durant l’esdeveniment. 
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CONCURSOS. Els atletes S14 faran 4 intents. 

 

Aquests horaris són orientatius i poden variar en funció del número d’at-
letes inscrits i/o presents a la competició. 


