
   Delegació a Tarragona i Terres de l’Ebre

CAMPIONAT   TERRITORIAL   S-10 – S-12 – S-14 – S-16

La  Delegació Territorial de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, amb la col·laboració del     
C.A. ASCÓ, organitza la primera jornada del CAMPIONAT TERRITORIAL S-10 – S-12 – S-14 – S-16 
individual a disputar-se el 30 d'abril a la pista d’atletisme d'Ascó.

Es disposa el següent

REGLAMENT

ART.  1r.  Podran participar-hi tots els atletes que tinguin la llicència federada tramitada per la  present 
      temporada  2022.
      

ART. 2n. Les inscripcions cal fer-les a través del programa "INTRANET" del web de la RFEA.
     La data límit és el dimecres anterior a la competició.

           Els participants de categories de promoció de la demarcació territorial hauran d’abonar   1€ per   
     jornada.
     Els participants fora de la demarcació territorial hauran d’abonar 3€ per dorsal.
      Per als i les atletes amb llicència de la FCA, que figurin entre els 10 primers del Rànquing Català

            Absolut 2021 a l’aire lliure, la inscripció serà gratuïta (sempre que s'inscriguin en la seva
      prova).

ART.  3r.  HORARI  :  s’indica en full a part.

ART.  4t.  NORMES  TÈCNIQUES  : 

      S’especifiquen amb l'horari. El control anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la F.C.A.
      Hi haurà cronometratge elèctric.

ART.  5è. PREMIS : Medalles als 3 primers classificats de la demarcació territorial de cada categoria.
     L'entrega de medalles es farà tant bon punt s'hagi acabat la prova. Els atletes s'adreçaran
     directament al podi per a procedir a l'acte protocol·lari. Per normativa COVID, els mateixos
     atletes agafaran la medalla que els correspongui de la safata que se’ls oferirà.  

ART.  6è. És obligatori que els participants competeixin amb la vestimenta del club al 
     que pertanyen. Tot aquell que no compleixi aquest requisit podrà ser desqualificat.

ART.  7è.  Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge  Àrbitre fins a 30 minuts
      després d’haver-se fet públics  els resultats o de succeït l’incident, havent
      dipositat la quantitat de 30 €, que seran tornats en el cas de fallar-se a favor.



ART. 8è.   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 la Normativa de Competicions de la FCA.

ART. 9è.  Els organitzadores i col·laboradors no es fan responsables dels possibles
      danys morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants.  

Joan Carles  Gavaldà
Delegat  Territorial  FCA Reus a 25 d'abril del 2022

Aquesta competició es durà a terme respectant els protocols sanitaris vigents



1a. JORNADA S-10 S-12 S-14 S-16

30/04/22 300

Ascó 1.000  OBS. 1.500  OBS.

ALÇADA LLARGADA

PES JAVELINA JAVELINA

4 x 60 3 x 600 4 x 200 4 x 100

H O R A R I

10:00 300 m.ll. S-16F Alçada S-10M,F   Llargada S-14F Pes S-12F  (Grup A) Javelina S-14M
10:20 300 m.ll. S-16M
10:30 100 m.ll.  AbsF Pes S-12F  (Grup B)
10:40 100 m.ll.  AbsM
10:50 1.000 m.obs.  S-14M
11:00 1.000 m.obs.  S-14F             Pes S-12M  (Grup A) Javelina S-14F
11:10 1.500 m.obs.  S-16M,F 
11:20 2.000 m.obs.  S-18F
11:40 4 x 60 S-10 F             Llargada S-14M
11:50 4 x 60 S-10 M Pes S-12M  (Grup B)
12:00 3 x 600 S-12 F                                                                                                          Javelina S-16M
12:10 3 x 600 S-12 M
12:20 4 x 100 S-16 F
12:30 4 x 200 S-14 F                                                                                                           Javelina S-16F
12:50 4 x 200 S-14 M
13:00 4 x 100 S-16 M
13:10   400 m.ll.  AbsF
13:20   400 m.ll.  AbsM

En verd es troben marcades les proves de control que es faran junt amb el Campionat Territorial. No formen part del 
Campionat Territorial i no tenen dret a medalla.

NORMES  TÈCNIQUES  :  

 Les curses de velocitat i relleus seran FINALS  directes per temps.

 En el concursos on hi hagi millora, tots/es els/les atletes, siguin de la demarcació territorial o de 
fora, tenen dret a passar a la millora

 Cadència del llistó   :

     Alçada  :  0,80 i de 5 en 5 cm  fins a 1,00 i de 3 en 3 cm

 CONCURSOS   : Fins a S-12 3  intents

A partir de S-14 millora
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