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    REGLAMENT 

 

 Art.1> El Club Atletisme Valls d’Andorra, amb l'autorització de la Federació 

Andorrana d'Atletisme, organitza el meeting internacional d’Andorra a celebrar-se 

el proper 28 de maig del 2022 al estadi comunal d’Andorra la Vella. 

Art. 2> Els horaris i les proves del meeting s'indiquen en full annex. 

Art. 3> Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per 

a la temporada en curs. 

Art. 4> Hi haurà cronometratge elèctric. 

 Art. 5> Les inscripcions les poden fer tant els clubs com els atletes de forma 

independent. S’hauran d’enviar al correu guillemdandorra@gmail.com, o a 

faa@faa.ad. 

Art. 6> Cada participant podrà fer les proves que consideri. 

Art. 7> L’organització pagarà fins a un màxim de 50 euros a tots aquells atletes que 

vinguin de fora d’Andorra i portin un mínim de 4 atletes al cotxe. S’haurà de 

justificar amb el tiquet de la benzinera amb data 28 de maig. 

Art. 8> Les reclamacions hauran de fer-se verbalment 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'interessat. 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. 

Art. 9> Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del 

temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre, sent el seu 

veredicte inapel.lable. 

Art. 10> Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació 

andorrana d’atletisme. 
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 Art. 11> El Club Atletisme Valls d’Andorra i la federació andorrana d 'atletisme, no 

es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o 

causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició. 

Art. 12> Premis.  Per poder optar als premis, les marques hauran de ser superiors 

als 880 punts IAAF de la taula de l’any 2022 (veure graella adjunta). Els premis es 

repartiran de la següent manera: primer lloc 100 euros, segon lloc 50 euros i tercer 

lloc 25 euros. 

També hi haurà, un premi masculí i un femení per a la millor marca del meeting 

segons la taula IAAF de l’any 2022. Aquest premi serà de 200 euros. 

Per últim, els tres millors atletes masculins i femenins del Club atletisme Valls 

d’Andorra també rebran un premi de 200, 100 i 50 euros respectivament (es 

donarà tenint amb compte totes les proves del campionat d’Andorra). 

Art. 13> Si un atleta del CAVA guanya el premi a millor marca del meeting, aquest 

no podrà optar al premi a millor marca dels atletes del CAVA. 

Art. 14> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del 

reglament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula IAAF (880 punts) 



 

Proves meeting Masculí Femení 

100m.ll 11’’02 12’’58 

400m.ll 49’’64 58’’74 

800m.ll 1’55.33 2’16.90 

Llançament de pes 15,95m 14,75m 

Salt de llargada 6,80m 5,45m 

Perxa 4,57m 3,74m 

 

Horari meeting 

 

 Femení Masculí 

16h00 Perxa Perxa 

17h00 100m.ll SF  

17h20  100m.ll SF 

17h30 Llargada  

18h00 Pes Pes 

18h00 400m.ll  

18h20  400m.ll 

18h45 100m.ll Final  

18h55  100m.ll Final 

19h00  Llargada 

19h20 800m.ll  

19h30  800m.ll 

 

 

 

 

 

 

 


