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CIRCULAR :

08 / 2008

SORTIDA : MAIG de 2008

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

CAMPIONATS DE CATALUNYA

OPEN CATALUNYA - CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT

La Federació Catalana d'Atletisme organitza el dia 1 de juny de 2008 a l'Estadi Joan Serrahima de Barcelona
l'OPEN Catalunya - Campionat de Catalunya Absolut, segons el reglament següent :
•

Poden participar en aquest Campionat els atletes que, tenint llicència degudament tramitada per a aquesta
temporada a la Federació Catalana d'Atletisme, assoleixin un dels llocs de participació que s'indiquen a
continuació :
100 fins a 400 m. 16 atletes
800 fins a 5000 m. 12 atletes
concursos
10 atletes

* El Departament de Competicions de la FCA es reserva el dret d'ampliar aquest nombre de participació si alguna de les proves ho requereix.

Aquests llocs s'assoleixen mitjançant un rànquing que es farà entre les inscripcions rebudes.
Els clubs hauran d'inscriure els atletes interessats en participar-hi amb la millor marca aconseguida des del
dia 1/1/07 fins el 25/5/08.
La data màxima per rebre les inscripcions serà les 21 hores del dilluns 26 de maig de 2008. A partir del
dimecres 28 de maig la FCA informarà als clubs i publicarà a Internet els atletes acceptats.

•

La participació dels atletes d'altres autonomies i estrangers, fora de concurs, serà per invitació.

•

La FCA aportarà un premi en metàl.lic de 300 € pel campió de Catalunya de cada prova i 150 € pel
subcampió (Aquests imports tindran la retenció de l'IRPF aplicable).

•

La resta d'informació complementària (cadència dels llistons, cambra de requeriments, etc...) serà publicada a
les normes tècniques específiques del Campionat.

•

L'horari i ordre de proves es publicarà en breu.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS AIRE LLIURE INDIVIDUAL i PROVES COMBINADES
MODIFICACIÓ DE L'HORARI
En el Campionat de Catalunya de Veterans a L'Aire Lliure Individual i de Proves Combinades que es disputarà a
l'Estadi Municipal de Lloret de Mar el dia 15 de juny de 2008 es modifica l'horari de les següents proves, ja que a la
instal.lació on es disputarà no disposa de zona annexa de llançaments :

14.00 h
15.30 h
19.50 h

Martell M50+
Martell M35-40-45
Martell F

Recordem que les inscripcions hauran d'enviar-les, per escrit, els clubs dels atletes participants a la Federació
Catalana d'Atletisme (fax : 93-268.01.69 - e.mail : mariajesus@fcatletisme.cat).
La data límit per fer les inscripcions serà el dia 9 de juny de 2008. A partir del dimecres 11 de juny la FCA
comunicarà a través de la seva pàgina web els atletes participants.
No s'acceptarà cap inscripció a la pista.
Aquest Campionat es regirà per la Normativa General de Veterans del Reglament de Competicions 2008.

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

