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CIRCULAR :

13 / 2007

SORTIDA : maig de 2007

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

CAMPIONATS DE CATALUNYA
i CONTROLS DE RELLEUS

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RELLEUS 4X100 i 4X400 ABSOLUT
El Campionat de Catalunya de Relleus 4x100 i 4x400 Absolut es disputarà el dia 27 de juny a l'Estadi Joan
Serrahima de Barcelona , conjuntament amb el Criterium Campmany, amb l'horari següent :
22.00 h.
22.05
22.15
22.20

4x100 F
4x100 M
4x400 F
4x400 M

En aquest Campionat podran participar els 8 clubs amb millor marca aconseguida durant la temporada 20062007, sent l'últim dia per aconseguir la marca el dia 17 de juny de 2007.Les inscripcions hauran de fer-se
arribar a la FCA abans de les 21 h. del dia 20 de juny de 2007. La FCA publicarà a Internet el dia 22 de juny
els clubs classificats.
La FCA aportarà un premi de 600 €, a repartir entre els 4 components del relleu, al club que es proclami campió
de Catalunya i 300 € al sotscampió. (Aquets imports tindran la retenció de l'IRPF aplicable)

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RELLEUS 4X100 i 4X400 JUNIOR
El Campionat de Catalunya de Relleus 4x100 i 4x400 Junior es disputarà el dia 17 de juny a les pistes de
l'Estadi Municipal Josep Molins de Sabadell, conjuntament amb el Campionat de Catalunya Juvenil , amb
l'horari següent :
13.15 h.
13.20

4x100 JF
4x100 JM

21.10
21.15

4x400 JF
4x400 JM

En aquest Campionat podran participar els 8 clubs amb millor marca aconseguida durant la temporada 20062007, sent l'últim dia per aconseguir la marca el dia 10 de juny de 2007.Les inscripcions hauran de fer-se
arribar a la FCA abans de les 21 h. del dia 11 de juny de 2007. La FCA publicarà a Internet el dia 13 de juny
els clubs classificats.
Es recorda que en el Campionat de Catalunya de Relleus Junior està autoritzada la participació d'atletes de la
categoria juvenil

• CONTROL DE RELLEUS 4X100
Davant el fet que la RFEA aquesta temporada en els seus Campionats ha inclòs la prova de relleus 4x100 en
totes les categories, la FCA inclourà en el control Juvenil-Junior-Promesa, que es disputarà a l'Estadi Joan
Serrahima de Barcelona el proper dia 27 de maig, les proves de relleus 4x100 amb el propòsit que els clubs
puguin assolir marques per inscriure's als Campionats d'Espanya de Relleus de les diferents categories.
L'horari dels relleus serà el següent :
13.45 h.
13.55

4x100 Femení
4x100 Masculí

Donat que aquest control s'ha programat, principalment, perque els clubs puguin assolir marques per participar
en els Campionats d'Espanya de Relleus respectius recordem que els clubs que tinguin clubs associats podran
participar amb un atleta del club filial en el seu equip.

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

