
 

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS 

SUB16, SUB14, SUB12 i SUB10  
A L’AIRE LLIURE 

 
 

1. Inscripció i participació 
 
Les categories a les quals està destinat aquest Campionat són: 

 
Sub10  atletes nascuts/des els anys 2013 i 2014 
Sub12  atletes nascuts/des els anys 2011 i 2012 
Sub14  atletes nascuts/des els anys 2009 i 2010 
Sub16  atletes nascuts/des els anys 2007 i 2008 
 
a) Els clubs interessats en participar hauran de fer les inscripcions via INTRANET fins el 9 de maig 
 
b) Poden participar-hi tots els/les atletes que pertanyen als clubs inscrits i (1 equip per entitat i 
categoria), sempre que estiguin en possessió de la llicència per la FCA per a la temporada en curs 
i tramitada pel club al qual representin. 
 
c) Cada equip estarà representat per un atleta per prova i un equip als relleus. En categoria Sub16 
i Sub14 els atletes podran inscriure i fer 2 proves individuals o bé una prova individual i un relleu o 
dos relleus. En el cas de participar en dues curses individuals, només podrà realitzar-se una de més 
de 300 metres. Els atletes Sub10, Sub12 podran inscriure’s i fer una prova més el relleu. 
 
d) No hi pot participar cap atleta fora de concurs. 
 
e) Les marques poden haver estat assolides la temporada 2021 i la temporada 2022 fins el 8 de 
maig de 2022 

 
f) Us recordem que en la inscripció en el programa per INTRANET, en el moment d’introducció de 
les marques en proves, és possible escollir la marca en pista coberta en el desplegable on figura el 
nom de la prova 

 
g) Per ser considerada vàlida una inscripció de club, aquest haurà d’haver inscrit un atleta en el 

següent nombre de proves individuals per categoria: 
 

  Sub10 masculina I femenina:  6 proves 
  Sub12 masculina I femenina: 9 proves 
  Sub14 I 16 masculina I femenina: 14 proves 

 
Criteris de classificació 
 
Categories Sub10, Sub12, Sub14 masculines i femenines 
 
1. Un cop finalitzat el termini d’inscripció, es procedirà a fer una puntuació per prova individual 

de tal forma que la millor marca tindrà N punts, on N és el nombre d’equips inscrits en el 
Campionat. La segona marca tindrà un valor de N-1, i així successivament fins l’última marca 
que tindrà un valor d’1 punt. 
 

2. La suma total de tots els punts assolits per la classificació de les proves individuals donarà una 
classificació. Els quinze (15) clubs millors classificats més el club organitzador si ha presentat 
equip en la categoria, seran els clubs participants en el Campionat. En cas que el club 
organitzador no presenti equip seran setze (16) els equips classificats segons classificació. 



 
 

3. A partir del primer club no classificat i fins l’últim seran considerats com dissetè, divuitè ..... 
en la classificació final del Campionat de Catalunya de Clubs de cada categoria. 
 

 
Categories Sub16 masculines i femenines 
 
1. Un cop finalitzat el termini d’inscripció, es procedirà a fer una puntuació segons les inscripcions 

realitzades puntuades amb taules WA. 
 

2. Els quinze (15) clubs millors classificats més el club organitzador si ha presentat equip en la 
categoria, seran els clubs participants en el Campionat. En cas que el club organitzador no 
presenti equip seran setze (16) els equips classificats segons classificació. 

 
3. A partir del primer club no classificat i fins l’últim seran considerats com dissetè, divuitè ..... 

en la classificació final del Campionat de Catalunya de Clubs de cada categoria. 
 
Puntuació proves no recollides en taules WA: 
 
 300 m.t. masculins es puntuarà sumant 15 segons i utilitzant la taula de 400 metres tanques 
 300 m.t. femenins es puntuarà sumant 20 segons i utilitzant la taula de 400 metres tanques 
 1500 m.ob. es puntuarà utilitzant la taula de la milla 
 100 m.t. masculins es puntuarà utilitzant la taula de 110 m.t. 
 
 
2.Normativa tècnica 
 
 
Participació concursos  
 
A les proves de llargada, triple i els llançaments, els atletes realitzaran 3 intents, l’ordre de 
participació es mantindrà durant tot el concurs. 

 
Col·locació dels llistons 

 
Alçada S10M: 0.89 – 0.94 – 0.99 – 1.04 – 1.07 – 1.10 i de 3 en 3 cm.  
Alçada S10F: 0.78 – 0.83 – 0.88 – 0.93 – 0.98 -1.01  i de 3 en 3 cm. 
Alçada S12M: 0.98 – 1.03 – 1.08 – 1.13 -1.18 – 1.23 – 1.26 – 1.29 i de 3 en 3 cm. 
Alçada S12F: 0.98 – 1.03 – 1.08 – 1.13 -1.18 – 1.23 – 1.26 – 1.29 i de 3 en 3 cm. 
Alçada S14M: 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.40 - 1.45 - 1.50 - 1.53 -1.56 i de 3 en 3 cm. 
Alçada S14F: 1.15 - 1.20 - 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.38 - 1.41 - 1.44 i de 3 en 3 cm. 

 Alçada S16M: 1.46 – 1.51 – 1.56 – 1.60 – 1.63 - 1.66 - 1.69– 1.71 i de 2 en 2 cm. 
 Alçada S16F: 1.35 - 1.40 - 1.45 - 1.49 - 1.52 - 1.55 - 1.57 i de 2 en 2 cm. 
 

Perxa S12M: 1.20 – 1.35 –1.50 – 1.65 – 1.80 – 1.90 – 1.95 – 2.00 i de 5 en 5 cm. 
Perxa S12F: 1.10 – 1.25 –1.40 – 1.55 – 1.70 – 1.75 i de 5 en 5 cm. 
Perxa S14M: 2.00 - 2.20 - 2.40 - 2.50 - 2.60 i de 10 en 10 cm. 
Perxa S14F: 1.80 - 2.00 - 2.20 - 2.30 - 2.40 - 2.50 i de 10 en 10 cm. 

 Perxa S16M: 2.70 - 2.85 - 2.95 - 3.05 - 3.10 - 3.15 - 3.20 i de 5 en 5 cm. 
 Perxa S16F: 2.20 - 2.35 - 2.45 - 2.50 - 2.55 - 2.60 - 2.65 - 2.70 i de 5 en 5 cm. 
 
 

Els participants poden demanar múltiples inferiors a 10 cm. en la prova d’alçada i 20 cm. en la 
prova de perxa (sempre i quan sigui tècnicament possible), fins arribar a l’alçada inicial del llistó. 
Un cop assolida aquesta alçada hauran de seguir amb les establertes. Si només restés en competició 
un atleta, pot canviar-se la cadència de les alçades al seu gust. 



 
 
Taula de batuda (Triple Salt) 
 

A la prova de triple salt s’utilitzaran un màxim de 2 taules de batuda.  

 
Homologació artefactes 
 
L’organització aportarà el nombre suficient de material homologat per a poder dur a terme les 
proves de llançaments. Ara bé, els atletes que vulguin utilitzar el material personal hauran de  
lliurar-los 1 hora abans de l’inici de la prova al Director Tècnic de la competició per tal que puguin 
ser contrastats. Aquest s’encarregarà de traslladar-los a la zona de competició. 
 
Reclamació i Comitè de Jutges 
 
a) Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de 
succeït l’incident o de ser coneguts els resultats de la prova. 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. 
 
b) Els jutges poden impedir la participació de qualsevol atleta que incompleixi la normativa de la 
WA-RFEA pel que es refereix a la publicitat en la vestimenta. Així mateix poden impedir la 
participació d’un atleta quan no vesteixi la samarreta del club al qual representi, o si ha manipulat 
el dorsal. 
 
c)  El Jutge Àrbitre estarà designat pel Comitè Català de Jutges havent d’assumir alhora el càrrec 
de Director de Reunió, en el cas de no haver estat designat un altre jutge per a aquest càrrec. 
 
d) Tant les reclamacions com les decisions del Jutge Àrbitre i Jurat d’Apel·lació han de constar a 
l’Acta de l’encontre. 
 
e) El Jutge Àrbitre és l’única persona facultada per suspendre o ajornar un encontre, tant per 
causes climatològiques o de força major. 
 
Sancions 
 
a) L’alineació indeguda d’un atleta suposarà la no puntuació en la prova causant d’aquesta 
anomalia, i a més de no puntuar, al club li serà aplicada una sanció de 300 € 
 
Es considerarà alineació indeguda la participació de l’atleta que no compleixi la normativa de 
participació. 
 
b) Així mateix també es considerarà alineació indeguda la dels atletes que havent participat “sota 
protesta” no presentin la documentació requerida pel Jutge Àrbitre dintre del termini que aquest 
hagi establert. 
 
c) La incompareixença d’un club sense causa justificada serà sancionada. La participació de menys 
del 75% de l’equip serà considerada com a incompareixença. 

 
 La FCA es reserva el dret respecte a les sancions que es poguessin determinar. 

 
Premis 
 
Es lliurarà un trofeu als 3 primers equips classificats de cada categoria, tant de la categoria 
masculina com femenina.  



 
 
 
 
 
4. Normes complementàries 

 
a) Seran d’aplicació les Normes Generals per a l’Aire Lliure de la Reglamentació de Competicions. 
 
b) El sol fet de participar a la competició inclou l’acceptació del present reglament, en la totalitat 
dels articles i apartats, per part dels clubs, els quals HAURAN DE FER CONÈIXER EL REGLAMENT ALS 
SEUS ATLETES. 
 
c) Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la WA i la Normativa de 
Competicions de la FCA. 
 
5. Drets d’inscripció 
 
Cada equip haurà d'aportar com a quota d'inscripció la quantitat de 16 € 

 
6. Lloc i dies 

 
El Campionat es realitzarà a les pistes d’El Prat de Llobregat els següents dies: 
 

 Categories Sub 12 i Sub14  Dissabte 21 de maig 
 Categories Sub10 i Sub16   Diumenge 22 de maig 

  



 
7. Horari 

Dissabte, 21/05/2022      
 

10,00 2000 m.m. S12M Alçada S12M Perxa S12M  Disc S12M Pilota S12M  
10,20 2000 m.ll. S12M      

 
10,40 600 m.ll. S12M      

 
10,45   Pes S12M Llargada S12M   

 
10,55 60 m.t. S12M      

 
11,10 60 m.ll. S12M      

 
11,20 3 X 600 S12M      

 
11,35 4X60 S12M      

 
       

 
12,00 2000 m.m. S12F Alçada S12F Perxa S12F  Disc S12F Pilota S12F  
12,20 2000 m.ll. S12F      

 
12,40 600 m.ll. S12F      

 
12,45   Pes S12F Llargada S12F   

 
12,55 60 m.t. S12F      

 
13,10 60 m.ll. S12F      

 
13,20 3 X 600 S12F      

 
13,35 4X60 S12F      

 
       

 

16,00     
 

 Martell 
S14F 

17,00 80 m.t. S14F Alçada S14F Perxa S14F Llargada S14F Triple S14M Pes S14F 
Martell 
S14M 

17,10 80 m.t. S14M      
 

17,25 80 m.ll. S14F      
 

17,35 80 m.ll. S14M      
 

17,50 150 m.ll. S14F      
 

18,00 150 m.ll. S14M      
 

18,15 600 m.ll. S14F   
 Disc S14F Javelina S14F  

18,25 600 m.ll. S14M      
 

18,35 3000 m.m. S14F c/5      
 

18,35 1000 m.ll. S14F Alçada S14M Perxa S14M Llargada S14M Triple S14F Pes S14M  
18,50 3000 m.ll. S14F      

 
19,05 3000 m.m. S14M c/5      

 
19,05 1000 m.ll. S14M      

 
19,20 3000 m.ll. S14M      

 
19,35 1000 m.ob. S14F      

 
19,45 1000 m.ob. S14M    Disc S14M Javelina S14M  
20,00 220 m.t. S14F      

 
20,10 220 m.t. S14M      

 
20,25 4X80 S14F      

 
20,35 4X80 S14M      

 
20,45 4X200 S14F      

 
20,55 4X200 S14M      

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Diumenge, 22/05/2022      

       

9,30 1000 m.m. S10M Alçada S10M  Llargada S10F Pilota S10M  

9,50 1000 m.m. S10F      

10,10 60 m.ll. S10M      

10,20 60 m.ll. S10F Alçada S10F  Llargada S10M Pilota S10F  

10,35 1000 m.ll. S10M      

10,50 1000 m.ll. S10F      

11,05 4 X 60 S10M      

11,20 4 X 60 S10F      

       

11,30  
 Perxa S16M Llargada S16M Martell S16M Pes S16M 

12,00 100 m.t. S16M   
   

12,10 100 m.ll. S16M      

12,20 5000 m.m. S16M c/5      

12,20 3000 m.ll. S16M  
    

12,35 1500 m.ob. S16M Alçada S16M     

12,40    Triple S16M Disc S16M Javelina S16M 

12,50 1000 m.ll. S16M    
 

 

13,00 600 m.ll. S16M      

13,10 300 m.ll. S16M      

13,20 300 m.t. S16M      

13,35 4 X 100 S16M      

13,45 4 X 300 S16M      

       

       

17,15   Perxa S16F Llargada S16F Martell S16F Pes S16F 

18,30 100 m.t. S16F      

18,40 100 m.ll. S16F      

18,50 3000 m.m. S16F c/5   
   

18,50 3000 m.ll. S16F      

19,05 1500 m.ob. S16F Alçada S16F  Triple S16F Disc S16F Javelina S16F 

19,20 600 m.ll. S16F      

19,35 300 m.ll. S16F      

19,50 300 m.t. S16F      

20,00 1000 m.ll. S16F      

20,15 4 X 100 S16F      

20,30 4 X 300 S16F      

 


