
  



     
 

 
 

REGLAMENT 
 
El Club Atlètic Mollet i l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, amb 
l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme organitza el proper divendres 
27 de maig el V MÍTING CIUTAT DE MOLLET DEL VALLÈS - 2022. 
 

§ Les proves se celebraran a les Pistes d’Atletisme Pedra Salvadora de 
Mollet del Vallès a partir de les 19:00 hores. 

§ El control tècnic anirà a càrrec del Col·legi Català de Jutges d'Atletisme. 
Hi haurà cronometratge elèctric. 

§ Podran participar-hi atletes amb la llicència federativa actualitzada per la 
temporada en curs. 

§ L'horari i ordre de proves s’especifica en un full a part.  
§ Els clubs hauran de formular les inscripcions dels seus atletes a través del 

programa “INTRANET” disponible a la web de la FCA 
(https://isis.rfea.es/sirfea2/) fins el dimecres 25 de maig a les 20h.  

§ HI HAURÀ CAMBRA DE REQUERIMENTS. Tots els atletes hauran de 
passar per aquesta cambra de requeriments i restaran a les ordres dels 
jutges i organitzadors els quals els faran arribar fins a la zona de 
competició. Els atletes s’hauran de presentar amb la samarreta del seu 
club i el dorsal posat. A la jornada hauran de presentar també la llicencia 
o el DNI. La presentació a la cambra de requeriments serà de 15 minuts 
abans del començament de la prova per les curses, 30’ abans pels 
concursos. Els atletes que no passin per la Cambra de Requeriments dins 
de l’horari establert no podran competir. 

§ Les 6 millors marques dels 100mll que confirmin la seva participació 
disputaran la final.  

§ Els 400mll serà limitat a 12 atletes per marca d’inscripció.  
§ Els drets d’inscripció són de 5 euros per participar en una prova i 7 euros 

per participar en dues proves o més. 
§ Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Sr. Jutge Àrbitre fins 30 

minuts després de conèixer la classificació. 
§ L'Organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis morals 

o materials que puguin patir els participants i espectadors durant la 
celebració de les proves. 

§ El sol fet d'inscriure's implica la total acceptació del present Reglament. 
§ Tot allò no previst serà resolt pel Jutge Àrbitre d'acord amb les normatives 

de la I.A.A.F. 
§ Els concursos s’acceptaran un màxim de 20 participants (3 intents més 1 

de millora). 
§ L’horari podrà ser modificable en funció dels participants. Qualsevol 

modificació és publicarà el dia abans de la competició a la pàgina web de 



la federació, del Club Atlètic Mollet (www.camollet.cat) i a les xarxes 
socials del Club (instagram -@camollet- i facebook -/clubatleticmollet-) 

§ El Club Atlètic Mollet, la Federació Catalana d’Atletisme i l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès no es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin 
tenir o causar els participants i espectadors. 

§ A petició de la Federació Catalana d’Atletisme s’organitzarà una prova de 
5.000m marxa conjuntament amb el 5.000mll.  

§ El llistat dels 12 atletes inscrits a 400mll es publicarà el dijous 26 de maig 
de 2022 a la pàgina web del Club i a la Federació Catalana d’Atletisme.   

  



       (Sèrie A – millors marques) 

 

HORARI V MÍTING CIUTAT DE MOLLET 
 

- 27/05/2022 – 
 

18:30h    400mll M     Javelina M 

18:45h     400mll F 

19:00h     100mll M     Longitud M 

19:45h     100mll F    

20:10h     100mll M (Final)     

20:15h     100mll F (Final)  

20:20h     800 mll M    Javelina F    

20:35h      800mll F    Longitud F 

20:45h      200mll M 

21:15h       200mll F   

21:45h       1500mll M   

22:00h       1500mll F 

22:10h       5.000mll M    5.000mmx MF (carrer 4) 

22:30h        5.000mll M, F (Sèrie B) 

 


