
                                   

 

     CONTROL INTERN SALT AMB PERXA 

                           Dijous 30 de juny de 2022 

                  CEM LA MARBELLA DE BARCELONA 

 

El Barcelona Atletisme Club i KNLTS, amb el vistiplau de la Federació catalana 

d'Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitzen el dijous 30 de Juny 

el “CONTROL INTERN DE SALT AMB PERXA” al CEM La Mar Bella de Barcelona. 

 

 

REGLAMENT: 

 

Art. 1: Podran participar-hi atletes dels grups de perxa dels Clubs Barcelona Atletisme i 

KNLTS i les seves escoles, amb llicència federativa actualitzada per l’actual temporada 

2022. La participació estarà limitada i l’organització es reserva el dret d’acceptar 

atletes convidats/des (prèvia acceptació per part de la organització). 

Art. 2: Les inscripcions hauran de fer-se posant-se en contacte amb els mail: 

alexcristiaperez@gmail.com o juanpelumi@gmail.com fins al dilluns anterior a la 

competición, indicant nom i cognoms, nº Llicencia, Club i Concurs. 

Art. 3: Participants:  Les categories de participació seran desde SUB12 fins absolut. 

Art. 4: És obligatori que els participants competeixin amb l’equipació oficial de 

competició del seu club, podent el Jutge Àrbitre impedir la participació de qui no 

compleixi aquesta norma. 

Art. 5: Jutges, la prova estarà sota el control del col·legi de jutges de la Federació 

Catalana d’Atletisme. 
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Art. 6: Durant la celebració de qualsevol competició només tindran accés a l’interior de 

la pista els membres del jurat, els atletes que estiguin participant en alguna prova i les 

persones autoritzades pel Jutge Àrbitre. 

Art. 7: Els Clubs Barcelona Atletisme i KNLTS no es fan responsables dels possibles 

danys morals i/o materials que poguessin causar o causar-se els participants en 

aquestes proves. 

Art. 8: El sol fet d´inscriure´s en aquesta competició implica la total acceptació 

d’aquest Reglament. 

Art. 9: Aquest reglament es complementa amb la normativa de Competició de la FCA i 

tot allò no previst es regirà per les normes de la IAAF. 

 

Art. 10: Les cadències i horaris de salts serán les següents: L´organització es reserva el 

dret de fer variacions de les cadencies i alçades en funció dels atletes inscrits. 

 

           18:00 Coltxoneta 1:      1.55 – 1.65 – 1.75 – 1.85 i de 10 en 10 cm. 

 

           18:00 Coltxoneta 2:      2.00 – 2.20 – 2.35 – 2.50 – 2.65 i de 10 en 10 cm. 

 

           20:00 Coltxoneta 3:      2.95 – 3.15 – 3.30 – 3.45 – 3.55 – 3.65 i de 5 en 5 cm. 

 

           20:00 Coltxoneta 4:      3.75 – 3.95 – 4.10 – 4.25 – 4.40 – 4.55 i de 10 en 10 cm.   

                                                    Fins 4.95 i de 5 en 5 cm. 

 

 

 

 

 


