CONTROLS PROVINCIALS
Pista d’Atletisme de Les Basses
Lleida 1 i 3 de juny de 2022
Reglament
El club Lleida Unió Atlètica, amb el control del col·legi català de Jutges, organitza dos controls federats a celebrar
els propers diez 1 i 3 de juny de 2022 a la pista municipal d’atletisme de Les Basses de Lleida, reservat
exclusivamente pels atletes dels clubs de la provincia de Lleida, amb els següents
HORARIS:
Les proves començarán a les 18:15 hores i es disputaran una rere l’altra amb el següent ordre
DIA 1 DE JUNY

DIA 3 DE JUNY

Llargada sub10-sub12 m/f

Disc sub12 m/f

600 sub12-sub14-sub16 m/f

60 llisos sub10-sub12 m/f

80 llisos sub14 m/f

150 llisos sub14 m/f

1000 sub14-sub16 m/f

1000 obs. Sub14 m/f

Disc sub14-sub16-sub18 m/f
El cronometratge será manual.
Les inscripcions es faran directament a la pista abans de cada prova.
És obligatori que els participants competeixin amb l’equipament oficial del seu club, podent el Jutge Àrbitre
impedir la participació de qui no compleixi aquesta norma.
Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme, d’acord amb el
Reglament del Wordl Athletics.
El club Lleida Unió Atlètica i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels prejudicis morals i/o
materials que puguin causar-se als/les participants i assistents durant aquesta competició.
La inscripció també implica autoritzar expressament a l’organització i a la Federació Catalana d’Atletisme a que
utilitzin i reprodueixin gratuïtament imatges de la seva persona preses amb ocasió de la participació en la
competició.
Per col.laborar amb les despeses de la competición, cada club tindrà que abonar 3 euros per cada atleta
participant, amb independència de les proves que faci. L’abonament el farà directament el representant de cada
club. No s’admetran pagaments individuals.
NOTA: es podrà acceptar la participació d’atletes de clubs de fora de la provincia en funció de la previsió
d’atletes participants i amb un preu d’inscripció de 5 euros, amb independència del nombre de proves on
s’inscriguin. Preguntar al correu info@lleidaua.com.
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