ATLETISME
VI Memorial Josep Novell i Olivé

Dissabte 9 d’abril de 2022

Reglament
1.- El CA Baix Montseny organitza a la Pista Municipal de Sant Celoni
aquestes proves d’atletisme amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Celoni, el Consell Esportiu del Vallès Oriental i l‘autorització de
la Federació Catalana d’Atletisme amb el control tècnic del Comitè de
Jutges de la FCA.
2.- Podran participar els atletes amb la llicència tramitada per a la
temporada en curs.
3.- Les edats de les categories seran les vigents per la FCA durant el
2022.
U8

Prebenjamins

2015 - 16

U10 Benjamins

2013 - 14

U12 Alevins

2011 - 12

U14 Infantils

2009 - 10

U16 Cadets

2007 - 08

U18 Juvenils

2005 - 06

4.- Les inscripcions les hauran de realitzar els clubs a través de la
INTRANET de la FCA fins el dilluns anterior a la jornada de
competició (4 d’abril), no admetent-se cap inscripció posteriorment.
5.- Tot el públic, pares i acompanyants romandran a la zona de les
grades com a espectadors. Únicament tindrà accés a la pista 1
entrenador/delegat de cada club que haurà d’acreditar-se abans
d’entrar.
6.- Seran d’aplicació totes les mesures preventives de la Covid-19
que estiguin vigents.
7.- Els atletes participants recolliran el dorsal fent efectiu el pagament
de 5€ pel concepte d’inscripció..
8.- Els atletes tindran que realitzar l’accés i sortida de les
instal·lacions, seguint tots els protocols determinats per les autoritats
sanitàries.
9.- Durant la competició, tot allò no previst en aquest reglament serà
resolt pel Jutge Àrbitre d’acord amb la reglamentació internacional
d’atletisme..
10.- El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present
reglament,
11.- L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics o
morals que puguin sofrir o causar els participants i espectadors.
12.- La participació implica la cessió de les possibles imatges dels
participants per fer-ne ús en la promoció esportiva a les xarxes
socials i web del Club organitzador.
13.- Els horaris estimatius i l’ordre de les proves es detalla en el full
adjunt,

Sant Celoni, febrer de 2022

HORARIS ESTIMATIUS I ORDRE DE LES PROVES

09.30 - 2000m Sub12 Masculí
- 2000m Subº1 Demení
– 600m Sub16 Masculí
- 600m Sub16 Femení
- 600m Sub14 Masculí.
- 600m Sub14 Femení10.30 – 1000m Sub10 Masculí
- 1000m Sub10 Femení
- 1000m Sub8 Masculí
- 1000m Sub8 Femení.
- 1000m Sub14 Masculí
- 1000m Sub14 Femení
- 1000m Sub16 Masculí.
- 1000m Sub16 Femení.
11.15 – 1.500m Sub18 Masculú,
- 1.500m Sub18 Femení.
11.30 - 3000m Sub14 Masculí
- 3000m Sub14 Femení
– 3000m Sub16 Masculí- 3000m Sub16 Femení
12.15 - 5.000m Absolut Masculí
– 5.000m Absolut Femení
PROVES PER A MÀSTERS
13.15 - Disc Màster Femení (1 kg) W35-74 ( W75+ (0,750 Kg)
- Disc Màster Masculí (1 kg) M60+

