CONTROLS DE PRIMAVERA AL GEIEG

Reglament de la Competició
El Club GEIEG amb l’autorització de la Federació Catalana d' Atletisme, organitza dos controls de
primaveral de promoció el dissabte 14 de Maig i 28 de Maig de 2022 a les pistes d’Atletisme del
Complex Esportiu de Palau a Girona.
El control tècnic anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la FCA, el cronometratge serà
manual. Podran participar-hi tots els atletes de les categories de sub8, sub10, sub12, sub14 i sub16
que tinguin la llicència federativa actualitzada per la temporada en curs, adoptant la categoria
corresponent a l’any 2022. Atletes de les categories sub18 i sub20 caldrà que enviin un mail previ a
escolatletisme@gmail.com sol·licitant la participació al control. Les proves i concursos es duran a
terme per categories i de forma mixta.
La cursa OPEN de cada jornada serà de participació oberta per a tothom. En cas de voler-se inscriure
caldrà enviar un mail previ a escolatletisme@gmail.com sol·licitant la participació a la cursa. Les
sèries s’adaptaran al nombre d’inscrits i en la mesura del possible es faran grups d’edat.
Les inscripcions es faran prèviament per via telemàtica a la intranet de la federació fins al dimarts
anterior a la competició. La inscripció al control serà de 4€ per a atletes que no són del Geieg
(independentment del nombre de proves que es participi), que s’abonaran al mateix dia de la
competició.
Les possibles reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre fins 30 minuts després
d'haver-se fet públic el resultat o produït l'incident. Tot allò no previst en el present Reglament es
regirà per les normes de la Federació Catalana d'Atletisme.
La sola participació en aquesta competició implica la total acceptació del present Reglament i dels
protocols d’higiene i seguretat. Els horaris es podran veure modificats en relació a la participació.
Els organitzadors i col·laboradors no es fan responsables dels possibles danys morals, materials i/o
físics que puguin causar o causar-se els participants.

Normes tècniques:
A tots els concursos s’efectuaran 3 intents.
Els pesos dels artefactes seran els reglamentaris de cada categoria d’edat.
Les taules de batuda del salt de llargada es posaran a 1m fins a sub12 i 2m la resta de categories.
Les dues taules de batuda del salt de triple es posaran a petició de la majoria dels atletes
participants.
Alçada inicial del llistó al salt d’alçada: 1,00m pujant de 5 en 5cm fins a 1,35m que es pujarà de 3 en
3cm.

Horari Provisional 14 MAIG 2022
9:30

Alçada s18-20

10:30
10:45

Javelina s14
Llargada s12

Alçada s16

11:30

Pilota s8-10
Llargada s14 i F37

11:45

Javelina s18-20

12:15

Llargada s8-10

12:30

800mll OPEN

12:45

1000mll s14

13:00

1000mll s8-10

13:15

800mll s18-20

13:30

2000mll s12

13:45

600mll s16

Pilota s12

Javelina s16 i F37

9:30

Llargada S18-20

10:00

Llargada S16

10:45

Llargada S8-10

11:30

Alçada S14

Disc S12
Disc S14

12:00

Llargada S12

12:45

1000mll S8-10

13:00

600mll S12

13:15

600mll S14

13:30

1500mll OPEN

13:45

1000mll S16

14:00

1500mll S18-20

Disc S16-18-20

Pilota S8-10

