
          
 
 

 

XXIII TROFEU DE MARXA ATLÈTICA ROSSEND CALS - GRAN PREMI FUNDACIO UBAE 
XII TROFEU  MAR GOMEZ – 200 m.ll 

XII TROFEU JOAQUIM RISUEÑO – 500 m.ll 
 

REGLAMENT 
 

Art. 1er.: L'Agrupació Atlètica Catalunya i UBAE, amb autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i el control 
del col·legi de Jutges de la FCA organitzen el dia 17 de desembre de 2.016 el XXIII  Trofeu de marxa 
Rossend Cals  G.P. UBAE , i els XII Trofeu Mar Gómez i Joaquim Risueño a les pistes d’atletisme de 
Serrahima. 

 

Art. 2 on.: Tots els atletes participants hauran de tenir tramitada la corresponent llicència per a la temporada en curs. A 
les categories de promoció, la llicència vàlida serà la de la DGE i/o FCA i per les categories absolutes la 
llicència de la FCA/RFEA. 

 

Art. 3 er.: Totes les inscripcions: el Trofeu Rossend Cals, Joaquim Risueño, Mar Gómez i les proves de control es faran 
a traves de la intranet de la federacio fins el 13 de desembre a les 24.00 hores. No s’admetran inscripcions el 
mateix dia de la prova. Les inscripcions de nins i pre-benjamins s’hauran d’enviar al següent correu: 
secretaria.aac@gmail.com amb el mateix plaç d’inscripcio. 

  

Art. 4 rt.: Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova de marxa, el fet de fer-ho en dues serà 
penal·litzat amb la desqualificació en ambdues proves. 

 

Art. 5 è.: Es donaran trofeus als tres primers classificats individuals de cada categoria del Trofeu Rossend Cals.  
 
Art. 6 è.: La cadència de l’alçada serà la següent 1.35 – 1.40 – 1.45 – 1.50 – 1.53 
  

Art. 7 è.: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins 30’ després d'haver-se fet públics els resultats o de 
succeït l'incident, dipositant 30 € que seran retornats en cas de fallar-se favorablement. 

 

Art. 8 è.: Tot allò no previst en el present Reglament es fallarà d’acord amb les normes de la I.A.A.F. versió espanyola. 
 

Art. 9 è,: 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. 

 

Art. 10 è.: La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest Reglament. 
 

Art. 11 è.: El horari conjunt serà el següent: 
 

10:00  2000 m.mx  AM ‐ AF  TRIPLE F 

10:15  1000 m.mx  Nin / Pre‐Benj M ‐ F  PES CM‐JVM‐JM‐M 

10:35  1000 m.mx  BM ‐ BF 

10:55  200 m.ll  M  TR. MAR GOMEZ  TRIPLE M 

11:15  200 m.ll  F  TR. MAR GOMEZ 

11:30  500 m.ll  M  TR. JOAQUIM RISUEÑO  PES CF‐JVF‐F 

11:40  500 m.ll  F  TR. JOAQUIM RISUEÑO 

11:50  5000 m.mx  Jv‐Jun‐Pro‐Sen‐Vet F  ALÇADA F 

12:20  5000 m.mx  Cad‐Jv‐Jun‐Pro‐Sen‐Vet M 

12:50  3000 m.mx  IM (Carrer 5) 

12:50  3000 m.mx  IF‐CF (Carrer 1) 
 
 
 

Art.:  12 è Hi haurà cronometratge elèctric. 

Art.:  13 è A les proves del XII Trofeu Mar Gómez i Trofeu Joaquim Risueño es donarà un trofeu a la millor marca 
femenina i masculina. 

 
 

 
 
 

Barcelona,  17 de novembre de 2.016 
 

                    V.I.P. 
                    F.C.A.   (a l’original)                                                                                                     AA CATALUNYA-UBAE 


