
  
 

CONTROL NOCTURN 09 DE JULIOL 2022 

Cornellà de Llobregat 

 

El Cornellà Atlètic, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l’autorització 
de la Federació Catalana d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitza un 
control nocturn el 09 de Juliol de 2022.. 

 

1. Participació 

Podran participar els atletes amb llicència de la Federació Catalana d'Atletisme, degudament 
tramitada per a aquesta temporada 

Així mateix poden participar-hi atletes d'altres Federacions Autònomes sempre que hagin estat 
autoritzats per l'Àrea Tècnica de la FCA 

Qualsevol inscripció que no sigui realitzada conforme aquests estàndards serà considerada 
nul·la. 

 

2. Inscripcions 

Els clubs hauran d'inscriure els atletes a través del programa "INTRANET". La data límit per fer 
la inscripció serà el dimecres 06 de juliol.  

La FCA publicarà els atletes inscrits, en cas que la participació aconselli fer alguna modificació en 
l’horari es publicarà. Així mateix s’enviarà al club organitzador la relació de participants i els 
fitxers del programa informàtic. (Recordem que al fer la inscripció per defecte sortirà la marca 
d’aire lliure, si es vol la de pista coberta s’haurà d’utilitzar el filtre i triar PC). 

Els dorsals es lliuraran a la secretaria de la competició fins a 1h abans de l’inici de la prova. 
L'organització, per tal de cobrir les despeses de personal, pista i jutges, cobrarà a cada atleta 
l'import següent:  

- Per participar en 1 prova:  5 € 
- Per participar en 2 proves:    7 €  
- Per participar en 3 proves o més : 8 € 

 

 

 

 

 



  
3. Competició 

Les curses seran controlades amb cronometratge elèctric.  

Quan només es lliuri un dorsal, a les curses, haurà de col·locar-se de forma visible a la part 
davantera de la samarreta. 

 Col·locació del llistó :  

Alçada (M) : 1.71- 1.76 - 1.81 - 1.86 - 1.89 - 1.92 - 1.95 – 1.98 - 2.01 – 2.04 – 2.06 +0.02  

Alçada (F) : 1.42- 1.47 – 1.52 - 1.57 - 1.61 - 1.65 - 1.68 – 1.71 – 1.73 +0.02 

 Perxa (M) : 3.95 - 4.15 - 4.35 - 4.50 – 4.65 – 4.80 – 4.90 – 5.00 – 5.05 +0.05 

 Perxa (F) : 2.80 – 3.00 - 3.15 - 3.25 - 3.35 - 3.45 - 3.55 - 3.60 +0.05 

 

4. Normes complementàries 

1. Seran d'aplicació les normes generals per a l'Aire Lliure que figuren en la reglamentació 
de competicions i la Normativa de Competicions de la FCA.  

2. La participació quedarà limitada només en cas que les sol·licituds per a participar-hi 
superin el correcte funcionament del control.  

3. Tot allò no previst en el present reglament es farà d’acord amb les normes IAAF versió 
espanyola.  

4. Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin 
causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.  

5. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest reglament. 
 

5. Horari 

           
20:00  110 m.t. M  Llargada F  Disc MIXTE Alçada M  Perxa M 

20:10  110 m.t. S20M        
20:25  100 m.t. F         
20:35  100 m.t S20F        
20:50  100 m.ll. M        
21:15  100 m.ll. F  Llargada M Martell MIXTE    
21:35  200 m.ll. M       Alçada F   
21:55  200 m.ll. F         
22:10  800 m.ll. M        
22:25  800 m.ll. F         
22:45  400 m.ll. M        
23:00  400 m.ll. F         

           

          

         


