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CIRCULAR :  19 / 2009 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : SETEMBRE de 2009 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

TORNEIG NACIONAL “DIVIRTIÉNDOSE CON EL 
ATLETISMO” 

 
 
 
La RFEA organitzarà el Campionat “Divirtiéndose con el Atletismo”, amb el següent reglament: 
 
Art. 1) “Divirtiéndose con el atletismo” són competicions per equips per a Centres Escolars de 
Secundària. Té dues fases: 
 
Fase classificatòria a celebrar en el cas de Catalunya dissabte 7 de novembre de 2009 en seu per 
determinar. 
Fase final  que tindrà lloc el dissabte 16 de gener de 2010 en seu per determinar. 
 
Art. 2) Tant en la fase classificatòria com en la fase final, es desenvoluparan quatre competicions 
diferents: dos grups diferents d’edat, tant en nois com en noies. Els grups d’edat són: 
 
Nascuts/des l’any 1997. Equips de 4 nois o 4 noies, matriculats en Secundària en el mateix Centre 
Escolar en el curs 2009-2010. 
 
Nascuts/des els anys 1995 i 1996. Equips de 5 nois o 5 noies, matriculats en Secundària en el mateix 
Centre Escolar en el curs 2009-2010. 
 
Els Centres Escolars poden participar en cadascuna de les quatre competicions. 
 
Art. 3) Les proves que es disputaran són les següents: 
 
Nascuts/des l’any 1997 
 

• 50 metres llisos (no s’utilitzaran blocs de sortida). 
• 50 metres tanques (no s’utilitzaran blocs de sortida) (Alçada de les tanques : 76 cm.) 

(Distància: 10.50 a la primera tanca, 7.50 entre tanques i 9.50 m. entre l’última tanca i meta) 
• Salt de llargada (2 intents) (Cursa d’impuls màxima de 20 m.)(Per evitar nuls hi haurà una zona 

de batuda ampla: 50 cm., mesurant-se des del final d’ella). 
• Llançament de pes (2 intents)(pes de 3 kg.) 
• 800 metres llisos. 
• Relleu 4 x 80 

 
Nascuts/des els anys 1995 i 1996 
 

• 60 metres llisos (no s’utilitzaran blocs de sortida). 
• 60 metres tanques (no s’utilitzaran blocs de sortida) (Alçada de les tanques : 76 cm. les noies i 

84 cm els nois) (Distància: 13.00 a la primera tanca, 8.50 entre tanques i 13.00 m. entre 
l’última tanca i meta) 

• Salt d’alçada a tisores. 
• Llançament de pes (2 intents)(Nois 4 kg i noies 3 kg.) 
• 1000 metres llisos. 
• 3000 metres marxa 
• Relleu 5 x 80 

 
En aquestes proves, si no s’ha indicat expressament quelcom diferent, el nombre d’intents, els empats 
i l’ordre de classificació en una prova es regirà per la reglamentació vigent de l’atletisme. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Art. 4) Sistema de competició 
 
Nascuts/des l’any 1997 
 
Equips de 4 nois o noies, matriculats en Secundària en el mateix Centre Escolar el curs 2009/2010. 
Cadascun dels 4 components d’un equip haurà de fer 3 proves diferents i el relleu, de tal forma que 
cadascuna de les 5 proves individuals haurà de ser feta per 2 components de l’equip. 
 
Nascuts/des els anys 1995 i 1996 
 
Equips de 5 nois o noies, matriculats en Secundària en el mateix Centre Escolar el curs 2009/2010. 
Cadascun dels 5 components d’un equip haurà de fer 3 proves diferents i el relleu, de tal forma que 
cadascuna de les 6 proves individuals haurà de ser feta per 2 components de l’equip. 
 
Art. 5) Puntuació i classificacions 
 
La classificació serà independent en cadascun dels grups d’edat i sexe. 
 
Es puntuarà per llocs, segons el nombre d’equips participants. La puntuació en totes les proves, inclòs 
el relleu, s’efectuarà de la següent forma: 
Amb n equips participants, n punts al 1r., n-1 al 2n., n-2 al 3r. i així successivament fins 1 punts al 
participant n. 
Els retirats o desqualificats no puntuen. 
En cas d’empat en una prova en dos o més llocs, ,la puntuació de cadascun dels empatats, s’obtindrà 
de sumar els punts dels llocs empatats i es dividirà entre el nombre d’empatats. 
 
La puntuació total de cada equip s’obtindrà: 
 
Nascuts/des l’any 1997 
 
De sumar les 11 millors puntuacions de les 13 obtingudes pels 4 components de l’equip al no 
comptabilitzar les dues pitjors puntuacions. 
 
Nascuts/des els anys 1995 i 1996 
 
De sumar les 13 millors puntuacions de les 16 obtingudes pels 5 components de l’equip al no 
comptabilitzar les tres pitjors puntuacions. 
 
Serà guanyador en cadascuna de les categories el Centre Escolar que aconsegueixi el major nombre de 
punts. 
En cas d’empat a punts en algun grup, serà guanyador l’equip que hagi aconseguit més primers llocs, 
de continuar l’empat el que hagi obtingut més segons llocs i així successivament. 
 
Art. 6) Classificació per a la Fase Final Nacional 
 
Participaran en la Fase Final en cadascuna de les quatre competicions, els vuit Centres Escolars que 
millor puntuació obtinguin mitjançant un estat de marques realitzades en la Fase Classificatòria. 
 
La RFEA publicarà en el mes de novembre la Taula per realitzar la puntuació de les proves. Les proves 
incloses en l’estat de marques són les relacionades en apartats anteriors per a cada grup d’edat, 
exceptuant el relleu. 
 
Nascuts/des l’any 1997 
 
L’estat de marques es conformarà amb les marques realitzades i les seves puntuacions en 3 proves 
diferents, de les relacionades anteriorment de la seva categoria, per a cadascun dels 4 components de 
l’equip, amb un mínim de 2 puntuacions en cadascuna de les 5 proves del programa i puntuar-les 
segons la taula de puntuació de la RFEA. 
No es tindran en compte dues puntuacions: en les proves que tinguin més de dues puntuacions, les que 
siguin les terceres i/o quartes puntuacions. 
El relleu no es puntuarà per classificar-se en la Final Nacional. 
 



 
 
 
Es classificaran per a la Final Nacional els vuit Centres Escolars amb millor puntuació, tant en nois com 
en noies. En cas d’igualtat de puntuació per al vuitè lloc, es classificarà el col·legi que tingui la  
 
puntuació més alta en una de les 5 proves, si es mantingués la igualtat, el que tingui la segona 
puntuació mes alta en una de les 5 proves, i així successivament fins desfer la igualtat. 
 
Nascuts/des els anys 1995 i 1996 
 
L’estat de marques es conformarà amb les marques realitzades i les seves puntuacions en 3 proves 
diferents, de les relacionades anteriorment de la seva categoria, per a cadascun dels 5 components de 
l’equip, amb un mínim de 2 puntuacions en cadascuna de les 6 proves del programa i puntuar-les 
segons la taula de puntuació de la RFEA. 
No es tindran en compte tres puntuacions: en les proves que tinguin més de dues puntuacions, les que 
siguin les terceres, quartes o cinquenes puntuacions. 
El relleu no es puntuarà per classificar-se en la Final Nacional. 
Es classificaran per a la Final Nacional els vuit Centres Escolars amb millor puntuació, tant en nois com 
en noies. En cas d’igualtat de puntuació per al vuitè lloc, es classificarà el col·legi que tingui la 
puntuació més alta en una de les 6 proves, si es mantingués la igualtat, el que tingui la segona 
puntuació mes alta en una de les 6 proves, i així successivament fins desfer la igualtat. 
 
Art. 7) Classificació per a la Fase Final Nacional 
 
Els Centres Escolars hauran d’enviar els estats de marques, únicament un per grup d’edat i sexe, a la 
FCA abans de les 20.00 h. del 14 de desembre de 2009. 
 
Les marques que es posin en l’estat de marques hauran de er fetes en la fase Territorial del dia 7 de 
novembre. 
 
La presentació de l’estat de marques implica el compromís de participació en la Fase Final Nacional. 
 
Els Centres Escolars participants en la Fase Final seran comunicats per la RFEA mitjançant circular el 17 
de desembre de 2009. 
 
Si algun equip renuncia a participar ho haurà de comunicar a la RFEA fins el 20 de desembre de 2009. 
En cas de renúncia serà convidat el següent Centre Escolar amb la millor puntuació de l’esmentat estat 
de marques en aquell grup d’edat i sexe, i així successivament, resultant per a aquests Centres 
Escolars confirmar per escrit la seva participació en el termini de 48 hores de la recepció de la 
invitació a prendre part en la competició. 
 
En la Fase Final poden participar alumnes diferents als que figurin en l’estat de marques presentat. 
 
Per a mes informació sobre la Fase final, podeu consultar la circular de la RFEA 174/2009 
 
Fase territorial 
 
Els Centres Escolars interessats en participar en la Fase Territorial que tindrà lloc el 7 de novembre 
hauran d’enviar a l’Àrea de Promoció (david@fcatletisme.cat fax: 93-268.01.69) l’imprès que 
acompanya aquesta circular degudament omplert, i un certificat del Director/a del Centre en el que 
consti que els 4 o 5 alumnes, segons el grup d’edat, cursen estudis en el Centre durant el curs 
2009/2010, abans de les 20.00 del 2 de novembre de 2009. 
 
En aquesta Fase Territorial, tots els participants hauran d’estar en possessió de la llicència federada, 
ja sigui a nom d’un club o en la modalitat d’atleta independent. 
 
En properes dates, s’indicarà el lloc de la competició de la Fase Territorial, a l’espera de sol·licituds 
d’organització per part dels clubs catalans. 
 
 
 
(signat a l’original) 
 
Jordi Estruch i Valero 
Gerent 
 


