13è Memorial Julio Álvarez
21 de Juny del 2022
REGLAMENT
El Club Atlètic Manresa, amb l’autorització de la FC d’Atletisme, organitza el 13è
Memorial Julio Álvarez el dimarts 21 de Juny del 2021 a l’Estadi Municipal
d’atletisme El Congost de Manresa, sota el control del Comitè de Jutges de la
F.C. d’Atletisme –Delegació de Manresa-.
1. Participació. Podran participar tots els atletes que tinguin degudament
tramitada la llicència federativa de la present temporada de categoria Absoluta,
Sub20, Sub18 i màster. Tenen prioritat de participació els atletes del Club
Atlètic Manresa de totes les categories inclosa la Sub16.
2. Inscripcions: 4. Els/les atletes interessats/ades en participar en aquest
memorial hauran de fer la inscripció per la intranet de la federació fins el
dissabte anterior a la celebració del memorial a les 23:59 L’acceptació dels
atletes es fera per marca de participació. No s’acceptaran inscripcions fora
d’aquest termini.
3.- Nombre de participants: En les proves de disc i pes, 12 atletes. En les
proves de martell i javelina, 12 atletes conjuntament masculí i femení. Si la
participació ho requereix, l’organització es reserva el dret a modificar els horaris
i adaptar-los al nombre de participants així com desdoblar la prova de javelina i
martell. S’informarà de les possibles modificacions d’horari per la web de la
federació catalana.
4.- Preu. El cost de la participació serà de 5€ una o dues proves.
5.- Jutges i homologació d’artefactes. Els artefactes han de ser lliurats al
jutge encarregat de l’homologació d’artefactes fins a una hora abans de
començar la proba. Se seguirà la reglamentació de la RFEA respecte a la
configuració i nombre de jutges per a l’homologació de qualsevol rècord o
marca assolida.
6.- Intents. Tots els participants tindran 6 llançaments.

7.- Reclamacions. S’hauran de fer davant el Jutge Àrbitre en els 30 minuts
després de la proclamació de resultats. La decisió del Jutge Àrbitre serà
definitiva.
8.- El Club Atlètic Manresa i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els
participants i espectadors durant la competició.
9.- L’organització es reserva el dret d’utilitzar imatges de les jornades per ferne difusió i promoció així com, publicar-les en mitjans de comunicació i pagines
web.
10.- Els sols fet d’inscriure’s als Memorial suposa l’acceptació de tot el present
Reglament.
11. Programa de proves.
HORARI MODIFICAT
17:00

Disc F Totes les categories
Disc M Sub20/18/16

Javelina M i F

19:00

Disc M Absolut i màster

Pes M Absolut i Màster +M35 i +M45

20:15

Martell F

20:30
21:30

Pes M Màster, Sub20/18/16
Martell M

