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Reglament Exhibició salt d’alçada i perxa Tarragona 2017: 
 

1) Tots els atletes sortiran a competir amb el pitrall de la organització, que haurà d'estar visible 

a la part davantera 

 

2) L'ordre de competició es sortejarà 48 hores abans de la prova, per sistema de urna amb 

butlletes amb els noms dels participants. L'ordre de butlletes serà l'ordre de sortida. 

 

3) Abans de començar la prova, els jutge comunicarà als atletes la alçada inicial i la cadència de 

alçades. Aquesta cadència només és podrà modificar en el moment que quedi un sol atleta. 

En aquest moment, es posarà l'alçada que ell demani, sense haver de respectar la cadència 

prèvia. 

 

4) Cadència: 

 

Salt d’alçada: 

 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 

  1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20     

  

  
 
 
 
                 

Salt amb perxa: 

2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 

2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 

3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 

4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 

5,60                 

 

 

 

 

5) Un atleta pot començar a saltar en qualsevol de les alçades prèviament anunciades pel jutge 

i pot continuar saltant qualsevol alçada posterior. No estan obligats a saltar cap alçada. 
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6) Cada atleta té dret a 3 intents per cada alçada, tenen un temps prudencial per realitzar el 

intent. Si es demoressin excessivament i no respectessin els avisos del jutge el salt es 

consideraria nul. 

 

7)  Després de 3 nuls consecutius, independentment de l'alçada a la que es facin, l'atleta es 

considerarà desqualificat de la prova. I no pot seguir saltant. A no ser que hi hagi empat. 

 

8) La classificació es farà en funció de la alçada més alta saltada per l'atleta. 

 

9) En cas d'empat, el procediment d'atribució de posicions serà el següent: 

a) L'atleta amb menor número de nuls en la última alçada franquejada serà 

classificat en el lloc mes alt dels empatats. 

 

b) Si segueix l'empat, es valorarà el número total de nuls. El que tingui menys nuls 

globals serà classificat en el lloc més alt dels empatats. 

 

c) Si persisteix el empat, es considerarà la posició execua. Hi haurà dos persones 

amb la mateixa classificació. 

 

10) Si el empat involucres als primers classificats es procediria a fer u desempat per "Muerte 

subita". Col·locar el llistó a la alçada següent a la última superada i fer un intent cada atleta 

empatat. Si els atletes empatats els superen, es segueix amb la cadència, si cap el franqueja, 

es segueix amb la cadència inferior i es torna a tenir un únic intent. Així successivament 

pujant i baixant el llistó. 

 

11) La prova es celebrarà el Diumenge 25 de setembre a la Pl de la Font de Tarragona. La 
competició de perxa començarà a les 17:00 i la de salt d’alçada a les 18:00 tenint 30 minuts 
per escalfar en ambdós casos. 
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