
         

XVIII MÍTING CIUTAT DE MATARÓ 
MEMORIAL TERESA Ma. ROCA i JOSÉ A. ESTIVILL 

ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME DE MATARÓ 
DIMARTS I DIMECRES, 2 i 3 DE JULIOL DE 2013 

 
El Centre Atlètic Laietània amb la col·laboració de la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, 

organitza amb l'autorització de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA)  i de la Federació Catalana 
d'Atletisme (FCA) i sota el control del Col·legi de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme, el XVIII 
MÍTING CIUTAT DE MATARÓ D'ATLETISME en pista, que es regirà pel següent 
 

R E G L A M E N T 
Art. 1 –  

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ 
 
Les proves es disputaran a l'Estadi Municipal d'Atletisme de Mataró (Ctra. de Cirera s/n) el dimarts dia 2 i el 
dimecres dia 3 de juliol de 2013. 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 
El XVIII MÍTING CIUTAT DE MATARÓ coincideix enguany amb l’OPEN CATALUNYA – 93è 
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT organitzat per la Federació Catalana d’Atletisme i pel 
Centre Atlètic Laietània. Aquesta competició figura dins del calendari Nacional de la RFEA, i ha estat 
designada per a què les marques aconseguides siguin vàlides a tots els efectes pel rànking nacional i 
computin per l’obtenció de beques (sempre que es repeteixi o millori la marca obtinguda en un altre míting 
d’igual o superior categoria), d’acord amb la normativa establerta per la RFEA. 
 
Art. 2 – Participació:  
 
ATLETES AMB LLICÈNCIA PER LA FCA O PER UN CLUB CATALÀ: Participaran tots els atletes que 
prenguin part a l’Open Catalunya - 93è Campionat de Catalunya Absolut. Aquests atletes s’hauran 
d’inscriure a través de la Federació Catalana d’Atletisme d’acord amb el reglament que aquesta especifiqui.  
 
ALTRES ATLETES:  Els atletes amb llicència per una federació diferent de la FCA i que no pertanyin a un 
club català, podran participar exclusivament dins del Míting (sense poder optar als premis i classificacions 
del Campionat de Catalunya, però amb dret als premis atorgats pel Míting). Aquests atletes seran convidats 
expressament per l’organització del Míting. Els atletes (no catalans i que no pertanyin a un club català) 
que no hagin estat invitats per  l’organització i estiguin interessats en ser invitats s’hauran de posar en 
contacte amb els responsables que es detallen a continuació. Els atletes que hagin estat invitats a 
participar hauran de confirmar la seva participació als esmentats responsables o a la secretaria del C.A. 
Laietània abans del dia 28 de juny de 2013. 
 

RESPONSABLES DE LES PROVES 
 
Mig fons i fons: ANDREU NOVAKOSKI Tel. 669 123 865 
 E-mail andreunovakosky@gmail.com 
 
 
Llançaments: ENRIC ESTIVILL Tel. 630 950 396 
  E-mail enricestivill@gmail.com 
 
Perxa i alçada: NORBERT DE HARO Tel. 606 077 129 
  E-mail   nurbi40@gmail.com 
 



Triple salt i llargada: VALERO BLASCO Tel. 629 063 915  
   E-mail valeroblasco@ono.com 
 
Marxa: RAFA GARCÍA Tel. 686 929 363 
  E-mail ragg1@ono.com 
 
Velocitat i tanques: Tots els carrers de velocitat i tanques estan reservats pel Campionat de Catalunya 
Absolut. Per tant, en les proves d'aquest sector no hi haurà invitacions, admetent només inscripcions d'atletes 
amb llicència tramitada per la FCA o que pertanyin a un club català, a través de la FCA. 
 
 
Secretaria del C.A. Laietània: Tel. 937 961 282 
  Fax 937 901 259 
  E-mail laietania@laietania.cat 
         Web:      www.laietania.cat 
 
Art. 3 Normes tècniques: les que estableixi la FCA. 
 
Art. 4  

PREMIS 
  
4.1 A part dels premis que pugui donar la FCA als atletes participants al Campionat de Catalunya Absolut, es 
donaran els següents premis segons la Taula Internacional de Marques a l'Aire Lliure de la IAAF 2011 
(sense separar les categories masculina i femenina) de la següent forma: 
  
Premis a les 4 millors marques del dia 2 i a les 5 millors marques del dia 3 aconseguides en condicions 
reglamentàries i en proves finals.  
 

        DIA 2           DIA 3 
  

Marca  Premi     Marca Premi 
1          600€     1 600€ 
2          40€     2 400€ 
3          300€     3 300€ 
4          200€     4 200€ 
      5 150€ 

                
 En qualsevol cas, no es donaran més de dos premis per Taula Internacional a la mateixa prova i 
categoria. Per tant, en cap cas el tercer classificat de cap prova té dret a premi per Taula Internacional, fins i 
tot si obté la mateixa marca que el primer o segon classificat de la prova. Només en el cas d'un empat per la 
segona posició, s'admetran més de 2 atletes per prova per obtenir premis per Taula Internacional. En cas de 
que 2 o més marques amb dret a premi tinguin la mateixa puntuació es repartirà la suma de premis a que 
tenen dret en parts iguals. 
  
4.2  A més, es donaran els següents premis per igualar o superar els següents rècords: 
  

• Rècord d'Espanya Absolut 600€ 
• Rècord de Catalunya Absolut 300€ 
• Rècord de Mataró Absolut (atletes amb llicència per un club de Mataró) 100€ 

  
En el cas de que en una mateixa prova es faci més d'un rècord prevaldrà únicament el millor d'ells. Els premis 
per rècord no seran acumulatius, fent-se efectiu només el de major import.  
  
4.3 En el cas de 2 o més atletes empatin en la classificació per marques, o facin el mateix rècord, es repartiran 
el premi a parts iguals entre els empatats. 
  



4.4 Tenen dret a premi tots els atletes participants al XVIII Míting Ciutat de Mataró, independentment de si 
pertanyen a la Federació Catalana o no.  
 
4.5 El pagament dels premis corresponent al Míting es farà efectiu exclusivament el mateix dia i al 
mateix estadi (dimarts 2 per a la primera jornada i dimecres 3 per a la segona, aproximadament a les 22h), 
un cop finalitzades totes les proves, just després de celebrada la cerimònia de lliurament de trofeus. 
L’absència de l’atleta mereixedor del premi o del seu representant en aquest horari implica la pèrdua 
total del premi. L’atleta amb dret a premi s’haurà d’identificar amb el DNI o altre document identificatiu 
amb fotografia (passaport, carnet d’atleta, carnet de conduir, NIE). En cas de delegar el cobrament del premi 
a un representant, aquest també s’haurà d’identificar en els mateixos termes abans expressats, i haurà de 
disposar d’una fotocòpia (o original) del document identificatiu de l’atleta premiat. Els premis corresponents 
al Campionat de Catalunya es faran efectius en les condicions que la Federació Catalana d’Atletisme 
determini i són independents dels del Míting. 
 
4.6 Trofeus: Tindran trofeu del Míting els mateixos atletes que tinguin dret a premi econòmic i es lliuraran 
conjuntament al final de cada jornada de competició. Els trofeus corresponents al Campionat de Catalunya es 
lliuraran en les condicions que la Federació Catalana d’Atletisme determini i són independents dels del 
Míting. 
 
 
Art. 5 - 

PROVES I HORARIS 
 
Les proves i horaris seran les del 93è Campionat de Catalunya Absolut.  
 
 
FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME     CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA 
 

                                     

                                                            
 

 
 
 
 
         Direcció d’Esports 
AJUNTAMENT DE MATARÓ   REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO 

 


