
REGLAMENT CONTROL INTERN CA PARETS SUB 14 I SUB 16 

Parets del Vallès, dijous 5 de maig de 2022 

 

El Club Atletisme Parets amb l’aurorització de la Federació Catalana d’Atletisme i sota 

el control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitza el control intern del CA Parets, el 

dijous 5 de maig de 2022, a la pista d’atletisme de Parets del Vallès. 
 

Art 1r: Tots els atletes participants hauran de tenir tramitada la corresponent llicència per 

a la temporada en curs. 
 

Art 2n: El cronometratge serà manual. 
 

Art 3r: A les proves del llançaments pes i salts de llargada i triple els atletes participants 

disposaran de 3 intents. Hi haurà millora pels atletes amb les vuit millors marques dels 3 

primers intents. En funció de la participació la millora es podrà reduir a un sol intent. 
 

Art 4t: Les inscripcions hauran de ser realitzades per la intranet fins el dimarts 03/05/2022 

a les 23:59 hores. El control està destinat a atletes del CA Parets. Es podrà acceptar la 

participació d’atletes d’altres clubs segons la participació en cada prova, prèvia petició al 

CA Parets mitjançant correu electrònic a: caparets caparets.com 
 

Art 5è: Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà de manera individual fins a 20 

minuts abans de la prova, a raó de 2 euros per dorsals, per tal de col·laborar en les despeses 

d’organització. 
 

Art 6è: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts després de 

fer-se fet públic els resultats o succeït l’incident, dipositant 30 euros que seran retornats 

en cas de fallar-se favorablement. 
 

Art 7è: Tot allò no previst en el present reglament es fallarà d’acord amb les normes de 

la IAAF versió espanyola. 
 

Art 8è: Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que 

puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició. 
 

Art 9è: la sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest 

reglament. 
 

Art 10è L’horari i ordre de les proves serà el següent: 

 

HORARI CONTROL INTERN CA PARETS 

Parets del Vallès, dijous 5 de maig de 2022 

 

17:45 hores   80 m.t. sub 14 M/F     Pes sub 16 M/F 

  100 m.t. sub 16 M/F 

    80 m.ll. sub 14 M/F 

  100 m.ll. sub 16 M/F     Pes sub 14 M/F 

 

  Llargada sub 16 M/F    Alçada sub 14 i sub 16 M/F 

 

  Llargada sub 14 M/F 

 

  Triple sub 14 i sub 16 M/F 


