1r MÍTING ALDAHRA DE VELOCITAT I MIG FONS
Pista d’Atletisme de Les Basses
Lleida 7 de juliol de 2022
Reglament:
El club Aldahra Lleida Unió Atlètica, amb el control del Col·legi Català de Jutges,
organitza un Míting de velocitat i mig fons a celebrar el proper dia 7 de juliol de 2022 a la
Pista Municipal d’atletisme de Les Basses de Lleida amb el següent
HORARI:
18.45 - 600m F

20.15 - 150m F

18.50 - 1000m M

20.25 - 800m M

19.00 - 1000m F

20.35 - 800m F

19.10 - 300mt M

20.40 - 1500m M

19.20 - 300mt F

20.50 - 1500m F

19.25 - 300m M

21.00 - 200m M

19.30 - 300m F

21.15 - 200m F

19.40 - 100m M

21.25 - 400m M

19.55 - 100m F

21.35 - 400m F

20.10 - 150m M
*Horari actualitzat.
*Als 600F i 1000F, degut a la baixa participació donarem l’opció de córrer la prova inscrita
o modificar la inscripció a una altra prova fins a una hora abans a la mateixa pista.
Inscripcions: els clubs hauran de formular les inscripcions dels seus atletes a través del
programa “INTRANET”, la data límit per fer les inscripcions serà el dimarts 5 de juliol. El
cost serà de 5€ una prova i 7€ dos o més proves. Poden participar en totes les proves
atletes de categoria sub16 fins absoluta.

Cronometratge: anirà a càrrec del Col·legi Català de Jutges. Hi haurà conometratge
elèctric. Es montarà videofinish a la recta i a la contrarecta. Les carreres de velocitat es
disputaran a la recta que afavoreixi els atletes.
Premis: es premiarà les 6 millors marques absolutes per taula internacional 2021 tant en
categoria masculina com femenina. Els imports seran els següents: 250€, 200€, 150€,
100€, 50€ i 25€. A banda, hi haurà un premi especial de 100€ per batre un Rècord
d’Espanya i 50€ per batre un Rècord de Catalunya. * El pagament es farà d’acord amb la
normativa fiscal.
Reclamacions: les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Sr. Jutge Àrbitre fins 30
minuts després de ser coneguda la classificació.

- 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.

Contacte: info@lleidaua.com, 648446214, DM a Instagram/Twitter @lleidaua

