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CIRCULAR :  01 / 2010 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : GENER de 2010 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

MODIFICACIONS IMPORTANTS DEL REGLAMENT 
INTERNACIONAL DE COMPETICIÓ 2010-2011 

 
Article 144. Assistència a Atletes 
Indicació de temps parcials: 
1. Els temps parcials i els oficiosos dels vencedors poden anunciar-se  i/o exhibir-se 
oficialment. Fora d'això, aquests temps no haurien de comunicar-se als atletes per 
persones situades a la zona de competició sense l'aprovació prèvia del Jutge Àrbitre 
corresponent.  
Aquesta autorització solament es concedirà quan cap marcador de temps sigui 
visible pels atletes en el lloc que ells es troben i en les circumstàncies que aquests 
temps siguin donats a tots els atletes participants en la cursa. 
 
Article 146. Reclamacions i Apel·lacions 
3. Tota reclamació haurà de formular-se en primera instància verbalment al Jutge 
Àrbitre, per un atleta, per una altra persona que actuï en el seu nom o per un oficial 
representant d’un equip. Aquesta persona ha d'actuar de bona fe a la(es) prova(es) 
en qüestió…  
Si el Jutge Àrbitre no està accessible o disponible, la reclamació haurà de ser feta 
per mitjà del Centre d'Informació Tècnica o Secretaria de la Competició.  
 
4. (a) En el cas d'una cursa el Jutge Àrbitre de Curses pot permetre, a la seva 
discreció, que un atleta competeixi sota protesta, si aquest fa una protesta oral 
immediata contra l'adjudicació d'una sortida falsa, per a preservar els drets de tots 
els interessats.  No obstant això, la participació no ha de ser acceptada sota 
protesta si la sortida falsa ha estat detectada per un aparell detector de sortides 
falses, excepte si per una raó el Jutge Àrbitre estima que segons tota evidència la 
informació proporcionada per aquest  aparell és inexacta.  
    (b) En una prova de concurs, si un atleta immediatament fa una protesta verbal 
contra un intent jutjat com a nul, el Jutge Àrbitre de la prova podrà, sota el seu 
propi judici, ordenar que l'intent sigui amidat i que el resultat sigui registrat, per a 
preservar el dret de tots els interessats.  
   Si l'intent objecte de reclamació s'ha produït : 
   (1) dintre dels tres primers intents d'una prova horitzontal en la qual participen 
més de 8 atletes i l'atleta no pot accedir als tres intents addicionals de millora 
únicament si la protesta o posterior reclamació és acceptada, o                                                     
   (2) en una prova vertical en la qual l'atleta progressaria cap a una altura superior 
únicament si la protesta o posterior reclamació és acceptada el Jutge Àrbitre pot 
autoritzar l'atleta a continuar participant a fi de salvaguardar els drets dels afectats. 
La marca de l'atleta que fa la protesta, així com altres marques obtingudes quan 
l'atleta participa sota protesta, seran vàlides solament si una decisió favorable es 
pren en aquest sentit pel Jutge Àrbitre o si una reclamació al Jurat d'Apel·lació és 
presentada i acceptada.  
 



 
 
 
5. Una reclamació al Jurat d'Apel·lació serà feta dintre dels trenta minuts:  
   (a) que segueixen a l'anunci oficial del resultat modificat d'una prova segons 
decisió del Jutge Àrbitre  
   (b) que segueixen a la notificació a les persones que protesten quan no impliqui 
modificació del resultat.  
   La reclamació serà feta per escrit, havent de ser signada per un Oficial 
responsable en nom de l'atleta o de l'equip i haurà d'estar acompanyada d'un 
dipòsit de US $ 100 o el seu equivalent. El dipòsit no serà reemborsat si la 
reclamació és desestimada.  
NOTA: El Jutge Àrbitre respectiu, després de la seva decisió sobre una protesta, 
haurà d'informar immediatament al TIC o Secretaria de la Competició l'hora de la 
seva decisió. En cas que el Jutge Àrbitre no pogués comunicar la seva decisió 
verbalment a l'equip(s) o atleta(es) afectat(s), l'hora oficial de la notificació serà 
aquella en la qual el TIC o Secretaria de la Competició va informar.  
 
Article 162. La Sortida 
5. A la veu de "Als seus llocs!" o de "Llestos!", segons sigui el cas, tots els atletes 
haurien de prendre immediatament, sense dilació alguna, la seva plena i definitiva 
posició de partida.  
  Si un atleta, en opinió del Jutge de Sortides,  
(a) després de les veus “Als seus llocs” o “Llestos” i abans del tir és el causant que 
la sortida sigui avortada, per exemple aixecant la mà i/o aixecant-se en el cas de 
sortida ajupida sense raó vàlida (aquesta raó serà avaluada pel jutge Àrbitre 
respectiu); o  
(b) incompleix les ordres “Als seus llocs” o “Llestos, segons el cas o no adopta la 
seva definitiva posició de sortida després d'un temps raonable; o  
(c) després de les veus “Als seus llocs” o “Llestos” molesta els altres atletes de la 
cursa fent soroll o d'altra manera, el Jutge de Sortides interromprà la sortida.  
  El Jutge Àrbitre podrà amonestar l'atleta per actitud incorrecta (desqualificar-lo en 
cas d'una segona infracció d'aquesta norma durant la mateixa Competició) 
conforme als Articles 125.5 i 145.2.  
En els casos on es consideri que una causa externa ha provocat la interrupció de la 
sortida, o quan el Jutge Àrbitre no estigui d'acord amb la decisió del Jutge de 
Sortides, es mostrarà a tots els atletes una targeta verda per a indicar que la 
sortida falsa no ha estat comesa per cap atleta.  
 
Sortida falsa  
7. En vigor des de l’1 de gener de 2010  
Excepte en les Proves Combinades, qualsevol atleta responsable d'una sortida falsa 
serà desqualificat.  
En les Proves Combinades qualsevol atleta responsable d'una sortida falsa serà 
advertit. Solament es permetrà una sortida falsa per cursa sense la desqualificació 
del (o dels) atleta/es responsable/s de la sortida falsa. Qualsevol atleta/es 
responsable/s de posteriors sortides falses en la cursa serà/n desqualificat/s. 
NOTA: Aquesta norma s’aplicarà a les competicions catalanes a partir de la 
categoria Cadet inclusiu. A les categories Infantil, Aleví i Benjamí s’aplicarà la 
mateixa norma que per a les Proves Combinades. 
 
Article 167. Empats  
2. En cas d'empat per a un lloc de qualificació per a una pròxima ronda, basat en 
l'ordre d'arribada o en el temps, els atletes empatats passaran a la següent ronda i 
si això no és possible, es realitzarà un sorteig per a determinar qui serà qualificat 
per a la ronda següent. 
 



 
 
 
Article 180. Concursos. Condicions generals 
Intents. Nota 2: Si un o diversos atletes estan autoritzats pel Jutge Àrbitre a 
continuar en el concurs sota protesta en virtut de l'Article 146.4(b), ell o ells 
competiran en tots els intents següents abans que tots els atletes que continuen a 
la prova, i, si són diversos, en el mateix ordre que el que van obtenir al sorteig 
inicial . 
 
Article 181. Salts Verticals 
Classificació  
8. Els empats es resoldran com segueix:  
Si dos atletes o més franquegen la mateixa altura final el procediment d'atribució 
dels llocs serà el que segueix:  
(a) L'atleta amb menor nombre de salts a l'altura més elevada que ell ha franquejat 
durant la competició serà classificat abans que l'altre.  
(b) Si, després del disposat en l'Article 181.8 (a), la situació és la mateixa, l'atleta 
amb el menor nombre total d'intents nuls (fallades) en el conjunt de la competició, 
compresa l'altura que ha estat franquejada en últim lloc, serà classificat abans que 
l'altre.  
(c) Si la mateixa situació encara persisteix, després de l'aplicació del disposat en 
l'Article 181.8 (b), els atletes en qüestió seran classificats ex aequo excepte si es 
tracta del primer lloc.  
(d) Si afecta al primer lloc, un salt de desempat es portarà a terme entre aquests 
atletes de conformitat amb l'Article 181.9, excepte si es decideix per endavant un 
altre procediment que, basant-se en la Reglamentació Tècnica i particular de 
l'esdeveniment, s'apliqui a la prova o, durant la competició, pel delegat Tècnic o pel 
Jutge Àrbitre o aquest últim si cap Delegat Tècnic ha estat designat. Si no es 
procedeix a un salt de desempat o si els atletes implicats decideixen no saltar, l'ex 
aequo continuarà.  
Nota: L'Article 181(d) no s'aplicarà a les Proves Combinades.  
Desempat  
9. (a) Els atletes implicats saltaran a cada altura fins que s'assoleixi una decisió o 
fins que els atletes implicats decideixin no saltar més.  
    (b) Cada atleta efectuarà un intent a cada altura.  
    (c) El salt de desempat es farà conforme a l'Article 181.1 sobre l'altura següent a 
la que sigui l'última franquejada pels atletes implicats.  
    (d) Si no s'obté resultat el llistó serà elevat, si almenys dos atletes implicats 
continuen, o descendit, 2cm per al salt d’altura i 5 cm per al de Perxa. 
    (e) Si un atleta no efectua un intent en una altura perd automàticament tot dret 
al primer lloc. Si només quedés un atleta, serà declarat vencedor, franquegi o no 
aquesta altura.  
 
Article 183. Salt de Perxa 
La perxa pot estar coberta per capes protectores de cinta adhesiva a la zona 
d'agafada i de cinta adhesiva i/o un altre material apropiat a l'extrem de la seva 
part inferior. 
 
Article 187. Llançaments 
Assistència  
4 (c) Amb la finalitat d'obtenir una millor agafada, es permet als atletes l'ús d'una 
substància apropiada solament a les seves mans o per als llançadors de martell als 
seus guants. Els llançadors de pes poden usar substàncies al coll. A més, per al 
llançament de pes i de disc, els atletes tenen el dret de posar guix o una substància 
similar a l'artefacte.  
 



 
 
 
Article 214. Pista Coberta. Sortida i Arribada a la Pista Circular  
6. A les curses de 800m, a cada atleta se li pot assignar un carrer individual a la 
sortida, o dos atletes màxim podran sortir en un carrer, o pot donar-se una sortida 
en grups, preferiblement fent servir els carrers 1 i 3.  
 
Article 260. Rècords del Món 
27. Per a Rècords del Món de Proves Combinades:  
Les condicions seran complertes en cadascuna de les proves individuals excepte a 
les proves on s'amida la velocitat del vent. El terme mitjà de velocitat (basat en la 
suma de les velocitats del vent amidades en cada prova individual, dividida pel 
nombre d'aquestes proves) no sobrepassarà els 2 metres per segon.  
 
Cronometratge elèctric obligatori:  
Aire lliure 
Homes 
100m, 200m, 400m, 800m, 110m tanques, 400m tanques, Relleus 4 x 100m, 
4x200m, 4x400m, Decatló.  
Dones  
100m, 200m, 400m, 800m, 100m tanques, 400m tanques, Relleus 4 x 100m, 
4x200m, 4x400m, Heptatló; Decatló.  
Homes Júnior  
100m, 200m, 400m, 800m, 110m tanques, 400m tanques, Relleus 4x100m, 4x400 
m. Decatló.  
Dones Júnior  
100 m, 200m, 400m, 800m, 100m tanques, 400m tanques, Relleus 4x100m, 
4x400m Heptatló, Decatló  
Pista Coberta  
Homes  
50m, 60m, 200m, 400m, 800m 50m tanques, 60m. tanques, Relleus 4x200m, 
4x400m Heptatló  
Dones  
50m, 60m, 200m, 400m, 800m, 50m tanques i 60m tanques, Relleus 4x200m, 
Relleus 4x400 Pentatló.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Estruch i Valero 
Gerent 
(signat a l'original) 
 
 
 
 


