CONTROL DE LLANÇAMENTS
27 de Febrer de 2022
REGLAMENT
1. El Club Atlètic Manresa, amb l’autorització de la F C d’Atletisme, organitza el Control de
Llançaments el diumenge 27 de febrer de 2022 a l’Estadi Municipal d’atletisme El Congost de
Manresa, sota el control de la Comitè de Jutges de la F.C. d’Atletisme - Delegació de Manresa.
2. Podran participar-hi tots els atletes que tinguin degudament tramitada la llicència federativa
de la present temporada, tenint prioritat els atletes del Club Atlètic Manresa.

3. Programa de proves:
11,00h
11:30h.
12:30h
13:00h

HORARI

Martell F Sub16-18 - 20
Pes M, Absolut i Sub18
Pes F Absolut i Sub18
Martell M Sub 16-18 - 20

Javelina M Sub16-18-20

Javelina F Sub16-18-20

4. S’acceptaran fins a un màxim de 16 participants en cada concurs.
5. Els 8 millors atletes de cada categoria tindran dret a 3 llançaments de millora.
6. Les inscripcions tindran un preu per dorsal de 5€ una prova i 7€ dues proves, i les han de fer
els clubs pel programa de “Intranet” de la web de la RFEA fins al dimarts anterior a la
competició.
La llista d’inscrits serà publicada a la web de la Federació el dijous anterior a la competició.
En el cas que la participació aconselli fer algun canvi en l’horari, aquest serà publicat amb
anterioritat per la web de la Federació.
Els dorsals es lliuraran a la secretaria del club fins 45 minuts abans del començament de la
prova.
7. Les reclamacions hauran de presentar-se per escrit al Jutge Àrbitre de la competició, no més
tard de 30’ minuts de finalitzar la prova on ha tingut lloc l’incident.
8. El C.A.Manresa i la FCA no es fan responsables dels possibles danys morals o materials que
poguessin patir o produir els participants o espectadors durant el transcurs del festival.
9. La sola inscripció suposa l’acceptació total d’aquest reglament.
10. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per la organització d’acord amb la
Reglamentació Internacional de la IAAF en la seva versió de la RFEA.
11. Seran d'aplicació les Normes Generals d'Aire Lliure de la reglamentació de competicions.
V. i P. FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME

CLUB ATLÈTIC MANRESA

