CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS
FUNDAT L’ANY 1932

5é TROFEU GERMANS CLADELLES
(Controls de Triatló C.A.Granollers)

Reglament
Art. 1. El Club Atlètic Granollers, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i el
control del col·legi de Jutges, organitza el 5é TROFEU GERMANS CLADELLES, a celebrar-se
al dia 19 de novembre de 2022 a les Instal·lacions Esportives Municipals de Granollers.
Art. 2. Els horaris i distàncies s’especifiquen en un quadre annex.
Art. 3. Tots els/les atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per
a la temporada en curs.
Art. 4. Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del sistema d’inscripcions SDP
disponible a la web de la FCA (https://sdp.rfea.es/auth/login). El cronometratge serà del tipus
manual. S’admetran inscripcions fins el dimarts anterior a la competició, aquest inclòs, o fins
que s’arribi fins al límit de places disponibles (16 per categoria i sexe). No s’acceptarà cap
inscripció que no s’hagi fet en aquest format.
El pagament de la inscripció es realitzarà el mateix dia del control i el seu cost serà de 5€. Es
podrà retirar el dorsal fins a 30 min abans de la primera prova.
El Club Atlètic Granollers, com a organitzador del control, es reserva el dret d’utilitzar un número
mínim de places per prova.
Per

a

més

informació,

podeu

adreçar-vos

a:

Club

Atlètic

Granollers

–

E-mail:

secretari.tecnic@cagranollers.com – Web: www.cagranollers.com – Tel.: 93 870 52 83.
Art. 5. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit, al Jutge Àrbitre, acompanyades
de 30 euros com a dipòsit, i només seran acceptades fins trenta minuts després de ser coneguda
la classificació de la cursa en qüestió. En cas de ser acceptada la reclamació, es retornarà el
dipòsit.
Art. 6. Les curses només podran ser suspeses en cas de què, per inclemències del temps, així
ho determini el Jutge Àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable.
Art. 7. Les cadències, classificacions i intents en les proves de salts i llançaments es mostren a
continuació:
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Concursos:
Es disposarà de tres intents en els concursos. No hi haurà millora.
Col·locació de llistons:
Alçada Sub10M/F:

0.75 - 0.80 - 0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 - 1.05 - 1.10 - 1.13 - (+0.03 cm)
0.90 - 0.95 - 1.00 - 1.05 - 1.10 - 1.15 - 1.20 - 1.25 - 1.28 - (+0.03 cm)
Alçada Sub14M/F: 1.05 - 1.15 - 1.20 - 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.38 - (+0.03 cm)
Alçada Sub16M/F: 1.20 - 1.30 - 1.35 - 1.40 - 1.45 - 1.50 - 1.53 - (+0.03 cm)
Alçada Sub12M/F:

Classificació:
Les puntuacions de les proves seran la següent, per a cada prova l'atleta primer classificat
obtindrà un total de 16 punts, per cada posició per darrere del primer classificat se'n resta 1 punt
dels 16 que n'obté el primer, fent així puntuar els 16 primers classificats de cada prova.
La puntuació en els triatlons serà la suma de punts de cada prova en funció de la seva
classificació.
La puntuació en les triatlons serà la suma de punts de cada prova en funció de la seva
classificació. Al final de cada jornada es premiarà als 3 primers classificats masculins i femenins
de cada triatló.
Art. 8. Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme,
d’acord amb el Reglament de la IAAF.
Art. 9. El Club Atlètic Granollers, la Federació Catalana d’Atletisme i la Real Federación
Española de Atletismo no es fan responsables dels prejudicis morals i/o materials que puguin
causar-se als/les participants i espectadors durant aquesta competició.
Art. 10. La sola inscripció en aquest Trofeu implica la total conformitat i acceptació del preceptuat
en aquest Reglament. Tanmateix, la inscripció també implica autoritzar expressament a
l’organització, als seus patrocinadors i a la Federació Catalana d’Atletisme a que utilitzin
gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la seva persona preses amb ocasió de la
participació en la competició. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així
com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món i durant el període màxim
establert per la normativa en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
El President:
Joan Cutrina i Martí

Granollers, 03 de novembre de 2022
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ANNEX
HORARI CONTROL
1a Jornada 19/11/2022
Sub-08

9:45 Pilota
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00 60 m.ll.
11:15
11:30
11:45
12:00

Sub-10

60 m.t.
Llargada

Sub-12 "A"

60 m.ll.
Pes

Sub-12 "B"

Sub-14 "A"

Llargada

Javelina

Sub-14 "B"

Sub-16 "A"

Sub-16 "B"

60 m.t.
Alçada

Llargada

60 m.t.

Javelina
Pilota

60 m.ll.
Llargada

60 m.ll.

Pes

Alçada
Llargada

600 m.ll.
1000 m.ll.
600 m.ll.

