CONTROL INTERN DE PROMOCIÓ DE L’ESCOLA DEL CA CASTELLAR
REGLAMENT:
Art 1. El Club Atlètic Castellar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès,
l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la FCA,
organitza un control intern el dia 8 de juny de 2022.
Art. 2 Les proves es desenvoluparan a la Pista Municipal d’Atletisme de Castellar del Vallès
en una jornada de matí el proper diumenge 8 de maig de 2022.

Art. 3 Horari

10:00

Disc sub 12 M i F

Alçada sub 10 M i F

10:30
11:00

Perxa M i F
Pilota sub 10-8 M i F

11:30
12:00

Alçada sub 14-16 M i F
Pilota sub 12M i F

12:30

Llargada sub 8

Art. 4. Poden participar-hi tots els atletes del Club Atlètic Castellar que tinguin degudament
tramitada la seva llicència per la FCA.

Art. 5 Les alçades inicials i cadències per les proves d’alçada i perxa seran anunciades en funció
de la inscripció dels participants.
A les proves de llançaments i salts horitzontals es realitzaran 3 intents.
Art 6. Les reclamacions hauran de ser formalitzades verbalment al Jutge Àrbitre i només seran
acceptades fins trenta minuts després de ser coneguda la classificació de la prova en qüestió.
Si no s’accepta la seva decisió es podrà realitzar una reclamació per escrit i amb un dipòsit de
30€ al jurat d’apel·lació. Aquesta ha de ser presentada fins a 30’ després de ser coneguda la
decisió del jutge àrbitre. En cas de ser acceptada la reclamació, es retornarà el dipòsit. Tot allò
no previst serà resolt d’acord amb la reglamentació de la Federació Catalana d’Atletisme i la
World Athletics.
Art. 7. 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. 8 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest reglament.

