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CIRCULAR :

12 / 2006

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA

SORTIDA : ABRIL de 2006

A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS JUNIOR

(14 de maig de 2006 – Estadi Joan Serrahima)
1.

Poden participar-hi tots els clubs afiliats a la FCA que ho desitgin i que s'inscriguin dintre dels
terminis establerts..

2.

Podran participar tots els atletes dels clubs inscrits que tinguin degudament diligenciada la llicència
federativa de la temporada en curs.
La participació dels atletes de clubs filials serà fora de concurs, sense dret a puntuar al no ser,
enguany, Fase Autonòmica

3. La competició es disputarà a 1 atleta per prova i club. La competició està reservada als atletes de la
categoria junior i juvenil, cada atleta només podrà participar en 1 prova i 1 relleu o els 2 relleus.

4.

Podran participar 2 atletes estrangers per club.

5.

La puntuació es farà de la següent manera:
1r.classificat
=
2n.classificat
=
3r.classificat
=
i així successivament ...

nombre de clubs participants
"
"
"
"
"
"

menys 1
menys 2

En cas d'empat en alguna prova, es repartiran els punts en joc. Es considera que hi ha empat en
una prova quan els jutges donin el resultat com a ex-aequo, i en cas d'atletes que hagin participat
en diferents sèries, aquells que aconsegueixin el mateix temps.
No puntuaran els atletes que facin nuls, es retirin d'una cursa o siguin desqualificats pels jutges, és
a dir els que no assolixin marca.

6.

Les proves a disputar seran les següents :
HOMES : 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 3.000 - 110 t.(1,00) - 400 t.(0,914) - 3.000 obs. - alçada perxa - llargada - triple – pes (6 kg) – disc (1,750 kg) – javelina (800 g) – martell (6 kg) - 5 km.m. –
4x100 – 4x400.

DONES : 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 3.000 - 100 t.(0,84) - 400 t.(0,762) – 3.000 obs. (0,762) alçada - perxa - llargada - triple – pes (4 kg) – disc (1 kg) – javelina (600 g) – martell (4 kg) 5 km.m. - 4x100 - 4x400

7.

Taula de batuda (triple salt)
A la prova de triple salt s'utilitzaran un màxim de 2 taules de batudes. Tindran preferència les
reglamentàries ( a 13 m. per als homes i a 11 m. per a les dones), l'altra anirà en funció de la
petició dels participants.

8.

El Campió de Catalunya de Clubs serà l'equip que assoleixi la puntuació més alta.
Cas que en finalitzar l'encontre hagués empat de punts, classificaria primer l'equip que hagi assolit
més primers llocs; si persistís l'empat, l'equip que hagi assolit més segons llocs i així
successivament.

9.

Els clubs inscrits hauran de pagar la quantitat de 100 euros per equip. Un cop finalitzat l’encontre
la Federació Catalana calcularà les despeses i ingressos descomptant o abonant la diferència als
clubs participants.

10. La resta de normativa (horari, cadències dels llistons, ordre de participació, dorsals, etc...) es
publicarà un cop coneguts els equips participants.

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

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

