Gran Premi Consell Comarcal de la Selva – 19 de Març 2022
CONTROL ABSOLUT
Conjuntament amb el CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ATLETISME ADAPTAT OPEN, els
organitzadors celebraran una jornada de Control Absolut “Gran Premi Consell Comarcal de la
Selva”, a les pistes d'atletisme de Lloret de Mar, sota el control del Comitè de Jutges de la
Federació Catalana d’Atletisme i cronometratge electrònic.
 INSCRIPCIONS:
Podran participar tots els atletes que disposin de llicència Federativa per l’any 2022, cadascú a
les proves programades. La inscripció es farà per INTRANET, tancant-se el dimarts 10 de març. A
partir del dia 3 de març la FCA informarà a través de la seva pàgina web (www.fcatletisme.cat)
els atletes classificats.
La inscripció és gratuïta pels atletes pertanyents al Club Atletisme Lloret - La Selva. Els atletes
d'altres clubs podran participar abonant:
Absoluts:

1 prova 5€ - 2 proves 7€

NO s’admetran inscripcions a la mateixa pista.
Els atletes pertanyents al club organitzador que no tinguin llicència federativa, i per tant no
puguin ser inscrits per la INTRANET, seran inscrits mitjançant correu electrònic enviat a
fecpc@fecpc.cat, amb el mateix termini.
Per tal de complir amb la normativa COVID, es podran limitar les inscripcions, en aquest cas es
farà per rigorós ordre d’inscripció. Un cop tancades les inscripcions és confirmaran els atletes
inscrits.
 HORARI I PROVES (PROVISIONAL)
10:40
Llargada F
11:05
1.500 m.ll M
11:20
1.500 m.ll F
11:45
100 m.ll M
12:05
100 m.ll F
12:20
Llargada M
12:30
5.000 m.ll M-F
13:00
600 m.ll M-F
13:05
1000 m.ll F
13:10
1000 m.ll M
13:15
200 m.ll F
13:20
200 m.ll. M
13:30
400 m.ll. M
13:35
400 m.ll F
13:40
800 m.ll M
13:45
800 m.ll F

Horaris: L’horari podrà ser modificat si així ho determina el Jutge Àrbitre, per tal d’adaptar-lo a
les proves del Campionat que es realitzen conjuntament, o bé per donar compliment a la
normativa COVID. Es confirmarà l’horari un cop es tanquin les inscripcions.
Hi haurà cambra de requeriments.
 NORMATIVA COVID
Tant els accessos a la pista com la normativa COVID per aquesta competició es farà arribar als
clubs inscrits, un cop tancada la inscripció.
 RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de conèixer
els resultats. Aquest un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la
qual comunicarà a l’interessar. Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació.
Les reclamacions al Jurat d’Apel·lació es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 50€, com a
dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat
d’Apel·lació seran inapel·lables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas
que es presentin evidències noves concloents.
Tot allò no previst en aquest reglament serà d'acord amb el Reglament Federatiu.

CT. CATALUNYA ATLETISME ADAPTAT – 19.03.22 Lloret de Mar
HORARI DE PROVES
10:30
10:40

12:20
12:30
12:45
13:00
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:30
13:35
13:40

Pes M - Pes cadira M
Llargada F
Sacs distancia M
1.500 m.ll. M
1.500 m.ll. F
Club M
60 m.ll M-F
Javelina M-F
100 m.ll M
100 cadira M-F
100 m.ll F
Javelina cadira M - Disc M-F
Llargada M
5.000 m.ll. M-F
Disc cadira M
Pes F
600 m.ll M-F
1000 m.ll F
1000 m.ll M
200 m.ll. F
200 m.ll. M
400 m.ll. M
400 m.ll F
800 m.ll. M

13:45

800 m.ll. F

11:05
11:20
11:30
11:40
11:45
11:55
12:05

