Control d’estiu Sabadell
REGLAMENT
El 14 de juliol es realitzarà a l'Estadi Municipal d'Atletisme Josep Molins de Sabadell una jornada atlètica , organitzat per
la Joventut Atlètica Sabadell amb autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i la col·laboració de l'Ajuntament de
Sabadell.
1.- PARTICIPACIÓ
Poden participar tots els atletes de categories SUB16 i mes grans que tinguin la llicència federativa tramitada per l'actual
temporada.
El nombre total d'admesos haurà d'ajustar-se a la limitació d'aforament de la instal·lació, l'organització pot ajustar els
horaris segons les inscripcions.
El criteri d'admissió en cas d’excés de participació a les curses, llançaments i als salts horitzontals serà per ranking de
marques, tot i això la JA Sabadell com organitzador es reserva l’opció d'incloure atletes per invitació.
Al salt de perxa es prioritzaran les inscripcions de categoria SUB16.
A les proves mixtes la ratio femení-masculí serà del 50%, sempre que la inscripció arribi a aquest percentatge.
2.- COMPETICIÓ
El cronometratge serà elèctric.
El dorsal s'haurà de col·locar de forma visible a la part davantera de la samarreta.
Es podran realitzar un màxim de 2 proves per atleta.
Als concursos la participació, restarà limitada, a no més de 12 atletes.
En els concursos de llançaments els atletes utilitzaran els artefactes indicats a la seva categoria.
Als 100m es realitzarà final absoluta i final SUB16, els sub16 amb posició de finalistes absoluts correran la final absoluta.
La final sub16 dels 100m la correran els 8 millors temps sub16 excloent els alteles que tot i ser sub16 facin la final
absoluta.
3.- INSCRIPCIÓ

Es realitzaran enviant correu a : joventutatleticasabadell@gmail.com
Cal indicar nom, llicencia, club, any de naixement i marca
El preu del dorsal es de: 1 prova: 5€ 2 proves: 8€
4.- NORMES COMPLEMENTÀRIES
Per tot el no recollit en aquest reglament seran d'aplicació les normes generals per aire lliure que figuren en la
Reglamentació de Competicions.
5.- NORMES TÈCNIQUES
Perxa: 2,40 – 2,60 – 2,75 – 2,90 – 3,00 – 3,10 – 3,20 – 3,30 - +10cm

HORARI
18:30

Martell M i F

19:20

Perxa M i F

19:25 100mM (eliminatories)
19:30 100mF (eliminatories)
19:40 600m M
19:45 600m F
19:55 300m M
20:00 300m F
20:10 400m M
20:15 400m F
20:25 100m M Final
20:30 100m F Final
20:35 100m sub16 M Final
20:40 100m sub16 F Final
20:45 1500 obs M
20:55 1500 obs F

