Jornada Social de Sabadell
El 4 de juny de 2022, el Consell Esportiu de Sabadell amb la col·laboració de la Joventut Atlètica
Sabadell (JAS) i el suport de la Federació Catalana d’atletisme, organitza la Jornada Social del
club a les pistes Josep Molins de Sabadell.
Totes les proves estaran emparades pel reglament següent:
1. Participació
Podran participar tots aquells atletes que tinguin llicència tramitada per la RFEA i FCA per la
temporada 2022. També podran participar els atletes amb llicència tramitada pel Consell
Esportiu de Sabadell a la temporada 2022.
Les proves open seran obertes a atletes SENSE LLICENCIA nascuts l’any 2004 i anteriors.
Les proves Sub16-18 podran tindre una limitació de participació de 16 atletes als concursos
(12 a la perxa) i 32 a les curses. L’admissió es farà per marques excepte la perxa que serà per
invitació.
2. Competició
A les proves de les categories Sub8, Sub10, Sub12 i Sub14 només hi podran participar atletes
de la Joventut Atlètica Sabadell. A les proves de les categories Sub16 i Sub18 hi podran
participar atletes de la resta de clubs, reservant-se la Joventut Atlètica Sabadell un nombre
determinat de places.
Als concursos, excepte Perxa i Alçada, hi haurà 3 intents per atleta i 3 intents més per les 8
millors marques.
RELLEUS: A les categories Sub8 i Sub10 hi ha d’haver 2 integrants de cada categoria a l’equip.
A la resta de relleus l’equip haurà de ser paritari en quant a categoria i sexe.
3. Inscripció
Les inscripcions a les categories sub16 i sub18 es faran per la intranet de la FCA, fins el
dimecres anterior a la prova, dijous es publicaran les llistes d’admesos, les proves OPEN es
realitzarà la inscripció el mateix dia a la pista.
El preu per dorsal serà de:
- 4€  1 prova
- 6€  2 proves
- 7€  3 proves o més

4. Normes addicionals
Alçades llistó perxa:
Perxa 1: 1,30-1,50-1,65-1,80-1,90-2,00 i de 5cm en 5cm
Perxa 2: 2,30-2,50-2,70-2,85-3,00- de 10 en 10 fins 3,60 - i de 5 en 5
Seran d’aplicació les normes generals que figuren en la Reglamentació de Competicions

5. Pista, dates, horari i ordre de proves
Hora
9:30

60mll Sub12

9:45

60mll Sub10

9:50

50mll sub8

10:00

100mll Sub16-18

10:15

Pes open
Llargada Sub12

Pilota Sub8

Perxa 1

Pes Sub14

10:30

Triple Sub16-Sub18

10:45

400mll Sub10

Pilota Sub10

11:15

600mll Sub14

Pes Sub12

Llargada Sub8

11:30

600mll Sub16

Javelina Sub16-18

Perxa 2

11:45

1000mll Sub12

12:00

1000m open

12:10

1000m sub16-18

12:15

150mll Sub14

Llargada Sub14

12:45

300mll Sub16

Disc Sub16

13:00

4x100 Sub8-Sub10

13:10

4x100 Sub12-Sub14

13:25

4x100 Sub16-Sub18

Alçada Sub10

6. PREMIS
Els 3 primers classificats a cada prova i categoria, amb llicència del Consell Esportiu Sabadell,
rebran medalla com a campions comarcals a la jornada de cloenda de l’Escola de la JAS,
juntament amb els trofeus del circuit comarcal de cros.

