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CONTROLS D´HIVERN DE PROMOCIÓ 2023

REGLAMENT

 1- El Club d´Atletisme Sant Celoni organitza els propers dies 12 de febrer, 26 de febrer  i 
5 de març, els controls socials de promocio 2023, amb l´autorització de la Federació
Catalana d´Atletisme i el control   tècnic  del Comité de  Jutges de Catalunya.  El   lloc  de  celebració  serà  
l´Estadi Municipal d´Atletisme de Sant Celoni.

 2- L´horari i ordre  de proves  és el  que s´adjunta.

1ª jornada ( 12/02/2022)

10.00 h. llargada sub14 m/f alçada sub16 m/f javalina sub12 (M/F) vortex sub08/10 m/f
10.40 h.
10.50 h
11.00 h 1000 m.ll sub10 m
11.10 h. 1000 m.ll sub10 f 
11.20 h 600 m.ll sub12 m
11.30 h. 600 m.ll sub12 f alçada sub8/10 m/f
11.40 h 600 m.ll sub14 m llargada sub12 m/f
11.50 h 600 m.ll sub14 f
12.00 h 1000 m.ll sub16 m disc sub14 m/f
12.10 h 1000 m.ll sub16 f javelina sub16 m/f
12.20 h 80m.ll sub14m
12.30 h 80 m.ll sub14f
12.40 h 100 m.ll sub16m
12.50 h 100 m.ll sub16 f
13.00 h 60 m.ll sub8/10 m
13.05 h 60m ll.sub8/10 f
13.10 h 60m.ll sub12 m
13.15 h 60m.ll sub12 f 

2ª jornada (26/02/2023)

10.00 h. llargada sub8/10 m/f alçada sub12 m/f martell sub14 m/f perxa sub-12-14-16 m/f
10.30 h. 3000 m.ll sub16 m
10.45 h 3000 m.ll sub16 f
11.00 h 60 m.ll sub8/10 m
11.10 h. 60 m.ll sub8/10 f 
11.20 h 60 m.ll sub12 m
11.30 h. 60 m.ll sub12 f
11.40 h 150 m.ll sub14 m triple sub16 m/f
11.50 h 150 m.ll sub14 f
12.05 h 300 m.ll sub16 m alçada sub14 m/f pes sub10 m/f pes sub12 m/f
12.15 h 300 m.ll sub16 f 
12.30 h 80 m.t sub14 m disc sub16 m/f
12.45 h 80 m.t sub14 f
13,00 h 100 m.t sub16f 
13,15 h 100 m.t sub16m

3ª jornada (05/03/2023)

10.00 h. llargada sub8/10 m/f disc sub12 m/f pes sub16 m/f javelina sub14 m/f
10.15 h.
10.40 h. 600 m.ll sub16 m
10.50 h 600 m.ll sub16 f
11.00 h 1000 m.ll sub14 m
11.10 h. 1000 m.ll sub14 f 
11.20 h 600 m.ll sub12 m
11.30 h. 600 m.ll sub12 f triple sub14m/f
11.40 h 400m.ll sub8 m
11.50 h 400 m.ll sub8 f
12.00 h 1000 m.ll sub10 m llargada sub16 m/f
12.10 h 1000 m.ll sub10 f 
12.20 h 60 sub12 m
12.30 h 60 sub12 f
12.40 h 60 sub10 m
12.50 h 60 sub10 f
13.00 h 80 sub14 m
13.10 h 80 sub14 f
13.20 h 100 sub16 m
13.30 h 100 sub16 f



3- Als salts i llançaments es faran 3 intents, els atletes sub16 faran millora
a la prova d´alçada la cadencia del llisto serà:
Sub-8 i Sub-10 (masculi i femeni)
0,60m i pujarà de 5cm en 5cm.
Sub-12 (masculi i femeni)
0,90m i pujarà de 5cm en 5cm.
Sub-14/16 (masculi i femeni)
1,10m i pujara de 5cm en 5 cm.

En perxa es començarà a 1,40m i  pujarà de 10 en 10cm 

 4- El cronometratje serà electric

5- Les inscripcions es faran per intranet de la FCA fins al dimecres anterior a cada jornada.
No s'admetran inscripcions fora de termini, en les curses, per tal de poder confeccionar les sèries, caldrà
confirmar la participació en el moment de recollir el dorsal. 
El dia abans de cada jornada es penjaran les llistes d'inscrits per a cada prova.
El Club Atletisme Sant Celoni com a organitzador es reserva el dret a utilitzar un nombre mínim de places per prova.
en cas de solapar-se dues proves no s´esperarà.
Per cobrir les despeses d'organització el preu de la inscripció serà de 5€ per una prova i 10€ dues o mes, 
que es pagaran en el moment de recollir el dorsal.

6- Les possibles reclamacions caldra fer-les per escrit, al Jutge-Àrbitre  fins  30´ despres d´haver
succeït el fet  o  haver-se publicat els resultats i dipositant la quantitat de  50.- Euros  que
seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació. La decisió del jutge arbitre serà definitiva.

7 El Club  d´Atletisme Sant Celoni i la Federació Catalana d´Atletisme  no es  fan responsables
dels possibles  danys  morals  i/o materials que poguessin causar o patir els  participants i els
espectadors.

8 Tot allò no previst en aquest reglament es  regirà per les normes de la FCA per a les proves de promoció i en el seu defecte pel reglament de la WA.

  V i P
  Federació Catalana  d´Atletisme


