
 

Delegació  de  la  Catalunya  Meridional 

 
 

CAMPIONAT  TERRITORIAL  DE  PROVES  COMBINADES  D'HIVERN 

S-20,  S-23  i  ABSOLUT  i  CONTROL  DE  PROVES  COMBINADES  S-16,  

S-18  i  MÀSTER 
 

 

La Delegació Territorial de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, amb la col·laboració 

del C.A. TARRAGONA, organitza el CAMPIONAT TERRITORIAL DE PROVES 

COMBINADES d'HIVERN S-20, S-23 i ABSOLUT i el Control de Proves Combinades S-16, S-18 

i Màster a disputar-se els propers dies 10 i 11 de desembre a l’Estadi d’Atletisme Natalia Rodríguez 

de Tarragona. 

 

REGLAMENT 

 

1. Participació 

 

Podran participar els atletes de les categories especificades que tinguin degudament tramitada la 

llicència per la FCA. 

 

La RFEA notifica que els atletes podran progressar a la categoria que els hi correspon per la 

temporada 2023 a efectes de rànquing, a les competicions disputades als mesos de novembre i 

desembre de 2022. Per tant, les inscripcions es faran a la categoria a la qual pertanyerà l’atleta per la 

temporada 2023. 

 

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 SDP de la RFEA. La data límit per fer 

la inscripció serà el dimarts 6 de desembre. 

 

Els dorsals es lliuraran a la secretaria de la competició fins 30 minuts abans de l’inici de la primera 

prova de la categoria corresponent. L'organització, per tal de cobrir les despeses de personal i pista, 

cobrarà a cada atleta l'import següent: 

- 5 € per a participants de la demarcació territorial. 

- 10 € per a participants de fora la demarcació territorial. 

 

3. Normes complementàries 

 

1. Horari i normativa tècnica. S’indica en full a part. 

 

2. Premis. Medalles als 3 primers classificats de la demarcació territorial de les categories S20, 

S23 i Absoluta. 

 



3. La competició anirà a càrrec del Col·legi de Jutges de la FCA. 

 

4. El cronometratge serà elèctric. 

 

5. La participació quedarà limitada només en cas que les sol·licituds per a participar-hi superin 

el correcte funcionament de la competició. En aquest cas, hi hauria prioritat pels atletes de la 

demarcació territorial. 

 

6. Tot allò no previst en el present reglament es farà d’acord amb les normes WA versió 

espanyola. 

 

7. 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. 

 

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

 

 

Joan Carles  Gavaldà 

Delegat  Territorial  FCA 

 

 

Tarragona a 29 de novembre de 2022 



CAMPIONAT  TERRITORIAL  DE  PROVES  COMBINADES  D'HIVERN 

S-20, S23 i ABSOLUT  i  CONTROL S-16, S18 i MÀSTER 
 

H O R A R I 

 

1a.  JORNADA (10 de desembre, Camp Clar) 

 

  9:50 60 m.t. MàsterM 

10:00 60 m.t.  AbsF, S20F 

10:10 60 m.t.  S18F, S16F 

10:20 60 m.ll. AbsM, S20M, S18M, S16M 

10:40    Alçada  AbsF, S20F, S18F, S16F  ( 2 zones de salt) 

10:50     Llargada  AbsM, S20M, S18M, S16M 

12:00           Pes  AbsM, S20M, S18M, S16M 

12:30         Pes  AbsF, S20F, S18F, S16F 

13:00     Alçada  AbsM, S20M, S18M, S16M  ( 2 zones de salt) 

13:30     Llargada AbsF, S20F, S18F, S16F 

14:20 1000 m.ll. MàsterM 

14:25 600 m.ll. S16F 

14:30 800 AbsF, S20F, S18F 

 

 

2a.  JORNADA (11 de desembre, Camp Clar) 

 

  9:45 60 m.t. S16M 

  9:50 60 m.t. S18M 

  9:55 60 m.t. AbsM, S20M 

10:20 1000 m.ll  S16M 

10:45    Perxa AbsM, S20M, S18M 

13:00 1000 m.ll. AbsM, S20M, S18M 

 

 

NORMATIVA  TÈCNICA 
 

Col·locació del llistó: 

ALÇADA: A la jornada de dissabte es muntaran dos matalassos, respectant sempre les cadències 

pertinents per a cada categoria. 

• Categories Femenines: 1.15 - 1.24 - 1.30 - 1.36 - 1.39 i de 3 en 3 cm. 

• Categories Masculines: 1.21 - 1.30 - 1.39 - 1.45 - 1.51 - 1.57 - 1.60 i de 3 en 3 cm. 

 

PERXA: 

• Totes les categories: 2.05 - 2.25 - 2.45 - 2.65 - 2.85 - 2.95 i de 10 en 10 cm. 

 

Els atletes competiran plegats amb els pesos dels artefactes i les alçades i distàncies entre tanques 

corresponents per normativa per a cada categoria. 

Els i les atletes del control màster disputaran les proves amb la categoria absoluta excepte els 60 m.t 

i 1000 m.ll. masculins. Tanmateix, les atletes màster femenines disputaran les tanques de forma 

coordinada amb la resta de categories. 


