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CIRCULAR :

08 / 2015

SORTIDA : MAIG de 2015

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

PROVES DE MARXA
APLICACIÓ NORMATIVA “PIT LANE”
Amb motiu de la Jornada Prèvia i Jornada Final dels Campionats de Catalunya Benjamí, Aleví, Infantil,
Cadet i Campionat de Catalunya Juvenil, s’aplicarà la nova normativa del “pit lane” amb l’objectiu
principal de reduir (sinó eliminar per complet) les desqualificacions, essent vàlides les marques que
amb aquesta regla s’obtinguin.
És responsabilitat d’entrenadors i delegats fer conèixer als atletes aquesta nova norma i la seva
aplicació.

Muntatge de l’àrea de penalització en aquestes Jornades
•
•
•
•

Estarà situada en la recta de meta, al carrer 4, prop de la línia de sortida dels 60 metres i prop
de la pissarra.
Tindrà una entrada i una sortida en els extrems oposats i serà de 10 m. màxim de longitud.
S’utilitzaran petites tanques o cons per identificar clarament l’àrea de penalització.
L’atleta és lliure d’aturar-se o continuar movent-se dins l’àrea de penalització, però no hi
haurà bancs ni accés a avituallaments, begudes, esponges o qualsevol tipus d’assistència,
malgrat es permet la comunicació amb els entrenadors.

Exemple muntatge “Àrea penalització” per a proves en pista

Jutjament:
El reglament IAAF de la Marxa (art.230) haurà d’aplicar-se amb les següents adaptacions:
-

Quan un atleta rebi tres targetes vermelles, rebrà una comunicació per part del Cap de Jutges
de Marxa o el seu adjunt mostrant-li una targeta amb el temps de penalització en ambdues
cares i haurà d’aturar-se en l’àrea de penalització en la primera oportunitat.

-

Depenent de la distància de la prova, s’aplicaran els temps següents:
o Proves de més de 5000 metres:
o Proves de 5000 metres:
o Proves fins 5000 metres

120 segons
60 segons
30 segons

-

En la primera oportunitat, l’atleta serà conduit al Pit Lane pel jutge adjunt del Cap de Jutges
de Marxa.

-

El temps de penalització comença en el moment que l’atleta entra en el Pit Lane.

-

No es jutja a l’atleta en l’àrea de penalització.

-

Se li mostrarà a l’atleta una targeta per notificar-li que li queden 10 segons de penalització.

-

Un cop passat el temps de penalització, i seguint les instruccions del jutge a càrrec de l’Àrea
de Penalització, l’atleta es reincorporarà a la prova.

-

Si l’atleta rep llavors una nova targeta vermella (dels jutges que no havien emès anteriorment
una targeta vermella per a ell/ella), l’atleta restarà desqualificat/a, i el jutge en cap o el seu
adjunt, hauran de notificar-li la seva desqualificació tan aviat com sigui possible.

-

Si un/a atleta rep quatre o més targetes vermelles abans d’aturar-se en “l’àrea de
penalització”, l’atleta estarà desqualificat i el Cap de Jutges de Marxa o el seu adjunt, hauran
de notificar-li la seva desqualificació tan aviat com sigui possible.

-

Si un/a atleta rep la tercera targeta vermella en la part final de la prova i no és possible que el
Cap de Jutges de Marxa o el seu adjunt notifiqui a l’atleta que ha d’aturar-se en “l’àrea de
penalització”, l’atleta finalitzarà la prova i el temps de penalització (30, 60 o 120 segons)
s’afegirà al seu temps oficial.

-

El Cap de Jutges de Marxa conserva el poder de desqualificar directament a un/a atleta en els
últims 100 metres de la prova (sense penalització de temps).

Jordi Estruch i Valero
Gerent
(signat a l'original)

