CAMPIONAT DE BADALONA D’ATLETISME
Organitza: UGE Badalona

15 de juny de 2018 – Pistes Municipals Paco Àguila de Badalona

Participació:

1. Participaran els atletes nascuts entre els anys 2005 i 2012 que s’inscriguin
representant a un club/associació o centre educatiu de Badalona.
2. Les categories seran les següents:
a. Benjamins: 2009,2010,...
b. Alevins: 2007 i 2008
c. Infantils: 2005-2006
3. Cada categoria es dividirà en masculí i femení.
4. A les proves de concursos (salts i llançaments), podran participar un màxim de 20
atletes per categoria i prova.
5. A les curses participaran 40 atletes per categoria i prova.
6. Cada atleta podrà participar en tantes proves com vulgui.
7. Si un atleta s’inscriu en més de dues proves, només podrà optar a medalla a les dues
primeres en les que se inscrigui. A les altres participarà sense opció a guanyar medalla.
8. Els atletes que participen sense opció de medalla no podran passar a la final en el cas
de les proves de velocitat. Només en el cas de ser menys de 8 atletes a la final podran
passar a la final, però sense opció a medalla.
9. Als llançaments i salts, els atletes realitzaran tres intents.
10. Tots els inscrits rebran un obsequi (fins exhaurir existències)

Premis:

1. Hi haurà medalla als 3 millors classificats de cada prova, categoria i sexe.

Classificacions:
1. A la prova de 60 m. ll. hi haurà eliminatòries i els 8 millors temps de cada categoria i
sexe passaran a la final classificaran a la final. Guanyaran els 3 millors temps de la final
de cada categoria i sexe.
2. A la prova de 600 m. ll. els guanyadors seran els 3 millors temps de cada categoria i
sexe.
3. Als concursos els guanyadors seran les 3 millors marques de cada categoria i sexe.

Proves:

1. Les proves de la competició seran: 60 m. ll., 80 m. ll., Llargada, Pes i 600 m. ll.

Inscripcions:

1. La inscripció és gratuïta.
2. Les inscripcions s’efectuaran a través de la web de la UGE Badalona
(http://www.ugebadalona.com) amb límit del dia 12 de juny.
3. La UGE Badalona publicarà a la seva web la llista de inscrits el dia 13 de juny.
4. Recollida de dorsals i confirmacions
- Els dorsals es recolliran a la mateixa competició. Es recomana arribar a la pista 1
hora abans de la primera prova a la que es participi.
5. Data i lloc de celebració: 15 de juny a les Pistes Municipals Paco Àguila de Badalona
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Horari:
18.00h 80 m. ll. IM s/f
18.10h 80 m. ll. IF s/f
18.20h 60 m. ll. AM s/f
18.30h 60 m. ll. AF s/f
18.40h 60 m. ll. BM s/f
18.50h 60 m. ll. BF s/f
19.00h 600 m. ll. IM f
19.10h 600 m. ll. IF f
19.20h 600 m. ll. AM f
19.30h 600 m. ll. AF f
19.40h 600 m. ll. BM f
19.50h 600 m. ll. BF f
20.00h 80 m. ll. IM f
20.05h 80 m. ll. IF f
20.10h 60 m. ll. AM f
20.15h 60 m. ll. AF f
20.20h 60 m. ll. BM f
20.25h 60 m. ll. BF f

Llargada BM

Llargada BF

Pes AM

Pes AF

Llargada AM

Llargada AF

Pes IM

Pes IF

Llargada IM

Llargada IF

Pes BM

Pes BF

Ajuda sobre les sigles:
BM:
BF:
AM:
AF:
IM:
IF:

Benjamí masculí 2009/10/11/12
Benjamí femení 2009/10/11/12
Aleví masculí 2007/08
Aleví femení 2007/08
Infantil masculí 2005/06
Infanitl femení 2005/06

s/f:
f:

semifinal
final

