Xè Aniversari BARCELONA ATLETISME CLUB
Jornada de Relleus
24 de maig de 2019
CEM LA MAR BELLA DE BARCELONA
REGLAMENT
Barcelona Atletisme Club, amb el vist-i-plau de la Federació Catalana d'Atletisme, i el
control del Col·legi de Jutges de la FCA, organitza el divendres 24 de maig una
jornada de relleus, en el marc de la cel·lebració del Xè Aniversari de l’entitat.
Els clubs interessats en inscriure els seus equips en els relleus hauran de fer-ho a
través del programa "INTRANET". La data límit d'inscripció serà el dimecres 22 de
maig a les 24:00h.
A partir del dijous 23 de maig la FCA informarà a través de la seva pàgina web
(fcatletisme.cat) dels equips participants.
Els atletes i equips hauran de confirmar i recollir els dorsals fins a 45 minuts abans de
la prova. El preu de participació serà de 10€ per equip. La Cambra de Requeriments
s’obrirà 15 minuts abans del començament d’una cursa; s’haurà de presentar el DNI o
llicència federativa. Restarà oberta 5 minuts, i no es podrà abandonar fins que els
atletes accedeixin a la pista. Els atletes participants ho faran amb l’uniforme oficial del
seu club. No es permetrà escalfar a la pista ni estar-hi si no és per a participar.
Hi haurà cronometratge elèctric.
Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30’ després de fer-se
públics els resultats o de succeir l’incident, dipositant 30 euros que, en cas de fallar-se
favorablement, seran retornats. Tot allò no previst en aquest Reglament es fallarà
d’acord amb les normatives de la IAAF versió espanyola.
Barcelona Atletisme Club i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables
dels perjudicis morals i/o materials que puguin provocar o provocar-se els participants
i espectadors durant aquesta competició.
El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest
Reglament.
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Horari:
17.45h. 4x100 Absolut M
18.00h. 4x100 Absolut F
18.15h. 4x400 Absolut M
18.25h. 4x400 Absolut F
18.35h. 4x60 Sub 8 M/F
18.45h. 4x60 Sub10 M/F
19.05h. 4x60 Sub12 M/F
19.20h. 4x80 Sub14 M
19.30h. 4x80 Sub14 F
19.40h. 4x100 Sub16 M
19.50h. 4x100 Sub16 F
20.05h. 4x200 Popular M/F
20.20h. 100-200-300-400 Absolut M/F
20.30h CLOENDA I FESTA

Barcelona, 14 de maig del 2019

V.I.P.
F.C.A.

BARCELONA ATLETISME CLUB
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