HORARIS CAMPIONAT
(poden sofrir variacions en funció del nombre de participants)
10:00

50m.ll. BM
50 m.ll BF
50 m.ll. PBM
50 m.ll. PBF
50 m.ll. AM
50 m.ll. AF
50 m.ll. IM
50 m.ll. IF
50 m.ll. CF
50 m.ll. CF
300 m.ll. BM
300 m.ll. BF
300 m.ll. PBM
300 m.ll. PBF
600 m.ll IM
600 m.ll. IF
600 m.ll. AF
600 m.ll. AM
600 m.ll. CM
600 m.ll. CF

Llargada CM/CF

Pes IM/IF

Llargada BM/BF

Pes AM/AF

Llargada PBM/PBF

Pes CM/CF

Llargada AM/AF

Vórtex BM/BF

Llargada IM/IF

Vórtex PBM/PBF

Proves Campionat Escolar 2011-2012
Prebenjamí M/F
50 m.ll.
300 m.ll.
Llargada
Vórtex
Benjamí

M/F
50 m.ll.
300 m.ll.
Llargada
Vórtex

Aleví

M/F
50 m.ll.
600 m.ll.
Llargada
Pes

Infantil

M/F
50 m.ll.
600 m.ll.
Llargada
Pes

Cadet

M/F
50 m.ll.
600 m.ll.
Llargada
Pes

REGLAMENT 2n. CAMPIONAT ESCOLAR D’ATLETISME
Collbató, curs 2011-2012
Els Centres Educatius de Collbató, per delegació de la Regidoria d’Esports de
Collbató, organitzen el 2n Campionat Escolar d’Atletisme Curs 2011-2012, sota el
següent reglament:
Art 1.- El 2n. Campionat Escolar d’Atletisme estarà format per una jornada que es
realitzarà al tercer trimestre del curs escolar (19 de maig).
Art. 2.- L'ordre de proves ( a partir de les 10:00h.) s'especifica en un full annex.
Art. 3.- Les inscripcions si bé es podran fer el mateix dia de la competició abans del
començament de les proves, serà millor adelantar-les per mail a l'adreça
seelasalut@gmail.com ó per mitjà del professor d’E.F..Totes les inscripcions seran
gratuïtes. Els pitralls entregats a l’inici de la jornada s’hauran de guardar per part de
cada participant per totes les proves del campionat.
Art. 4.- Les categories contemplades en aquest campionat són:
Prebenjamí
04 i posteriors
Benjamí
02-03
Aleví
00-01
Infantil
98-99
Cadet
96-97
Art. 5.- No hi haurà límit d'atletes per prova, ni de proves per atleta. Als
llançaments es farán tres intents, sense millora.

salts i

Art. 6 .- La classificació es farà en funció dels resultats dels participants a totes les
proves de la seva categoria, sumant 1 punt el guanyador de cada prova, 2 punts el
segon,… i així fins al darrer classificat. El guanyador del campionat serà el que sumi
menys punts després de finalitzades les 4 proves de la seva categoría (han de
participar a totes les proves). Els 3 primers classificats de cada categoria tindran
premi.
Tots els participants rebran un diploma o obsequi per la seva participació.
Es farà una classificació per escoles sumant 5 punts el primer, 4 el segon , 3 el tercer,
2 el quart i 1 el cinquè de cada prova. Hi hauran premis pels tres centres educatius,
proclamant-se el primer CAMPIÓ ESCOLAR de COLLBATÓ.
Art. 7.- Tot allò no especificat en aquest reglament serà resolt per l’organització la
qual es reserva el dret de modificar horaris, dates, premis i proves si per causes de
força major fos necessari.
Art. 8.- La Regidoria d’Esports i elS Centres Educatius de Collbató, no es fan
responsables dels danys morals o materials que puguin tenir els participants i
espectadors d'aquesta jornada.
Art. 9.- Els premis pels centres educatius s’entregaran al final de totes les proves del
Campionat Escolar o a la Festa de l'Esport de Collbató de final de temporada.
Vist i Plau del Regidor d’Esports

Per delegació de la Regidoria d’Esports i amb la seva col·laboració, la Secció
Esportiva Escolar La Salut, l'Associació Esportiva del SI Collbató i la Secció Esportiva
Escolar Mansuet, organitzen el proper dissabte 19 de maig el 2n CAMPIONAT LOCAL
ESCOLAR D'ATLETISME.
Les proves atlètiques de pista es realitzaran al Camp de Futbol Municipal.
Les proves bàsiques de la jornada d’atletisme seran una de velocitat, una de mig fons,
un salt i una de llençament.
Categories Campionat Escolar 2012
Prebenjamí
04 i posteriors
Benjamí
02-03
Aleví
00-01
Infantil
98-99
Cadet
96-97

