
 

Actualitzat el 12/4/2022 a les 11:26 

9è TROFEU DE PROMOCIÓ DEL BAIX LLOBREGAT 
G.P. FIRA DELS ESPÀRRECS 

 
El Club Atletisme Gavà amb l'autorització de la Federació Catalana 

d'Atletisme i sota el control del col·legi de jutges de la Federació Catalana 
d'Atletisme, organitza el 9è Trofeu Promoció del Baix Llobregat a celebrar el 
proper 1 de maig de 2022 en l'Estadi Municipal «la Bòbila» de Gavà. 

 
NORMES GENERALS 
 

- Participaran atletes del CA Gavà i del Muntanyenc Atletisme com 
club convidat. 

 
- Es limita la inscripció a 12 atletes per concurs. 
 
- Cada atleta podrà participar en un màxim de 2 proves. 
 
- Perquè un club opti al Gran Premi ha de concursar a més del 50% de 

les proves. 
 

La resta de clubs del Baix Llobregat podeu consultar a 
competicio@clubatletismegava.com. 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
 

- Puntuaran les dues millors marques DE CADA club i prova. 
- La puntuació serà de la forma següent: 

  4 per millor classificat, 
  3 per el segon millor 
  2 per la tercera millor marca o primera millor marca del altre club 
  1 per la quarta millor marca o la segona millor marca del altre club 

- La puntuació serà única per cada club (sumen les puntuacions dels 
nois i les noies). 

 
- En cas d’empat en alguna prova, es repartiran els punts en joc. Es 

considerarà que hi ha empat en una prova quan els jutges donin el 
resultat com a ex aequo; i en cas d’atletes que hagin participat en 
diferents sèries, aquells que aconsegueixin el mateix temps. 

- Cas que en finalitzar l’encontre hi hagués empat de punts, classificaria 
primer l’equip que hagi assolit més primers llocs; si persistís l’empat, 
l’equip que hagi assolit més segons llocs i així successivament. 

 
PREMIS 
 

Es lliurarà el trofeu del GP Fira dels Espàrrecs 2022 al club campió i al club 
sotscampió del GP Fira dels Espàrrecs 2022. No es lliurarà medalles 
individuals. 
 

mailto:competicio@clubatletismegava.com
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Art.1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència 
federativa tramitada per a la temporada en curs. 

Art.2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club del interessat per la 
INTRANET fins al 27/04/2022. Qualsevol inscripció no autoritzada serà nul·la. 

Art.3. Preu. Per col·laborar a sufragar els costos de l'organització la inscripció 
tindrà un cost de 5 € (a pagar al retirar el dorsal). El dorsal serà gratuït pels 
atletes del Club Atletisme Gavà. 

Art.4. Participants. Les categories de participació seran Sub8 fins Sub16. 
L'organització estableix un màxim de 30 d'atletes a les curses i 12 als 
concursos. L'organització es reserva el dret d'incloure en la convocatòria 
atletes convidats. 

Les series tindran un màxim de: 
- Velocitat (60 fins al 300): tants atletes com carrers. 
- Mig fons: 12 atletes  
- Fons: (1000m): 15 atletes 

Art.5. Confirmació. Per confeccionar les series es confirmarà la participació a 
l’arribada al recollir el dorsal. Els atletes no confirmats no entraran al sorteig. 

Art.6. Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà fins 15 minuts abans de la 
prova, en un lloc visible dins del recinte de l'estadi, prèvia identificació de 
l'atleta mitjançant llicència federativa, document nacional d'identitat, o similar. 

Art.7. Jutges i cronometratge. La prova estarà sota el control del col·legi de 
jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Per a la presa de temps 
s'emprarà cronometratge elèctric. 

Art.8. Homologació d'artefactes. La prova estarà sota el control del col·legi 
de jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Els atletes podran utilitzar els 
seus artefactes sempre que compleixin les normes de la WA i els hagin lliurat al 
jutge encarregat. L'homologació de l'artefacte es realitzarà en la zona habilitada 
per l'organització per tal efecte fins a una hora abans de començar cada 
proba, quedant a custòdia fins l'inici de la mateixa. Se seguirà la 
reglamentació de la RFEA respecte a la configuració i nombre de jutges 
per a l'homologació de qualsevol rècord o marca assolida. Per a la presa 
de temps s'emprarà cronometratge elèctric. 

Art.9. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts 
després de la proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a 
retornar en el cas d'atendre la seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre 
serà definitiva. 

Art.10. Normes de seguretat. Per a la realització́ d’aquesta competició, es 
seguiran els protocols derivats de la normativa de la Secretaria General de 
l’Esport i l’Activitat Física vigents en el moment de la competició. 

Art.11. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de Ia 
WA. 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
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Art.12. El Club Atletisme Gavà i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan 
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els 
participants i espectadors durant aquesta competició. 

Art.13. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'en 
aquest Reglament. 

HORARI DE LA COMPETICIÓ 

 

10:00 100m Sub16 F Triple Sub14 M Disc Sub12 F Javelina Sub 14-16 F 

10:10 100m Sub 16 M    

10:20 80m Sub14 F    

10:30 80m Sub14 M    

10:40 60m Sub 10 F    

10:50 60m Sub 10 M    

11:00 60m Sub12 M Triple Sub14 F Disc Sub12 M Javelina Sub 14-16 M 

11:10 60m Sub12 F    

11:20 300m Sub 16 F    

11:30 300m Sub 16 M    

11:40 150m Sub 14 M    

11:50 150m Sub 14 F    

12:00 100m.t. Sub16 F Llargada Sub8 M-F Alçada Sub10 M-F Llargada Sub12 F 

12:10 100m.t. Sub16 M    

12:20 600m Sub 16 M    

12:30 600m Sub 16 F    

12:40 1000m Sub10 M    

12:50 1000m Sub10 F    

13.00 400m Sub8 M Triple sub16 F  Llargada Sub 12 M 

13.10 400m Sub8 F    
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