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CIRCULAR :

11 / 2006

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA

SORTIDA : ABRIL de 2006

A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

FASE AUTONÒMICA
CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS DE 2a. DIVISIÓ
(7 de maig de 2006 – a designar)

RESUM DEL REGLAMENT

1. Poden participar-hi els clubs que tinguin llicència de la RFEA, que no estiguin competint en el
Campionat d'Espanya de Clubs.
La competició se celebrarà a 2 atletes per prova i club. Cada atleta només pot participar en dues
proves, inclosos els relleus. Els atletes de la categoria juvenil només poden participar en una prova
individual (de les autoritzades i en un relleu (de tal forma que la suma de les distàncies recorregudes
en la prova individual i el relleu no excedeixi dels 200m.). Els atletes de la categoria cadet en les
seves proves autoritzades, no poden doblar. Les categories infantil, aleví i benjamí no poden
participar-hi.

2. Podran participar 4 atletes estrangers per club. Així mateix els atletes que no tinguin tramitada
llicència de la RFEA, per a la temporada en curs, no podran puntuar pel seu equip .

3. La puntuació es farà segons la taula de puntuació IAAF (edició 2005) deduint-se les dues pitjors
puntuacions (obtingudes pels atletes o relleus) de cadascun dels clubs. S’entén també com a
pitjor puntuació la desqualificació, retirada o no participació d’un atleta o equip de relleus.

4. Les proves a disputar seran les següents :
HOMES : 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 – 110 t. – 400 t. – 3.000 obs. – 5 km.m. Alçada – Perxa – Llargada – Triple – Pes – Disc – Javelina – Martell – 4x100 – 4x400.
DONES : 100 – 200 – 400 – 800 – 1.500 – 3.000 – 100 t. – 400 t. – 3.000 obs. – 5 km.m.
Alçada – Perxa – Llargada – Triple – Pes – Disc – Javelina – Martell – 4x100 – 4x400.

5. Amb les puntuacions de totes les autonomies es farà una classificació per clubs, de la qual els 4
primers participaran a l’encontre Final de 2a. divisió (18/6/06). D’aquest encontre Final els 2 primers
classificats, per llocs, participaran la propera temporada a 1a. divisió. Per tal de poder figurar en
aquesta classificació cal tenir un mínim de 22.000 punts en categoria masculina i 19.000 en categoria
femenina.

6. Proves Autoritzades :
Veterà

Totes les proves

Senior

Totes les proves

Promesa

Totes les proves

Junior

Totes les proves

Juvenil

Totes les proves a excepció de les tanques, obstacles i llançaments en homes, i els
obstacles en dones.// Poden fer 1 prova i un relleu (de tal forma que la suma de les
distàncies recorregudes en la prova individual i el relleu no excedeixi de 200 m.).

Cadet

En les seves proves autoritzades. // No poden doblar

•

RECORDEM QUE AQUESTA FASE COINCIDEIX AMB LA FINAL DE LA LLIGA
CATALANA, I PER TANT ES FARÀ CONJUNTAMENT.

•

ELS EQUIPS MASCULINS COMPETIRAN EN JORNADA DE MATÍ I ELS
FEMENINS EN JORNADA DE TARDA.

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

En full annex s'adjunta l'imprès per a la inscripció

