
TOTA L’INFORMACIÓ PERMANENTMENT ACTUALITZADA A: WWW.MARTORELLATLETIC.CAT 

REGLAMENT XII CAMPIONAT ESCOLAR D'ATLETISME 2018-2019 
El Martorell Atlètic Club (MAC) organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de Martorell el XII Campionat 
Escolar Local d'Atletisme Curs 2018-2019, sota el següent reglament: 
 
Art 1- El XII Campionat Escolar d'Atletisme, dirigit als nois i noies que visquin o estiguin escolaritzats a 
Martorell i als atletes del MAC, estarà format per dues jornades atlètiques que es realitzaran els dies 21 i 
28 d'octubre de 2018 i l’XI Cros Escolar que es durà a terme el diumenge 7 d'octubre de 2018 al circuit 
habilitat al CE Torrent de Llops. L'ordre i l'horari de les proves (a partir de les 10.00 h) s'especifica en un 
full annex. El Cros Escolar tindrà un reglament específic. 
 
Art. 2- La llei de l'esport obliga que tots els participants en proves esportives disposin de la llicència 
pertinent, com que molts nois i noies no en disposen, el MAC es farà càrrec de les despeses d'una 
llicència de dia per cada participant. A causa de l'alt cost d'aquest servei ens veiem obligats a 
modificar el sistema d'inscripcions a fi d'ajustar la despesa al nombre real de participants, així les 
inscripcions solament es podran fer de les següents formes: 
GRATUÏTES: 
Grups, formularis d'inscripció disponibles a www.martorellatletic.cat. 
a) En paper fins a les 20.00 del dimecres anterior a la competició al CE TORRENT DE LLOPS. 
b) Per correu electrònic jornades@martorellatletic.cat (format Excel) fins a les 20.00 del dijous anterior 
a la competició. 
INDIVIDUALS 
c) A la pàgina www.martorellatletic.cat fins a les 21.00 del divendres anterior a la competició. 
COST DE 2 €: 
Totes les inscripcions rebudes fora de temps o fetes el mateix dia de la competició. 
Totes les inscripcions tindran validesa per les jornades posteriors sempre que es conservi el pitral. En cas 
d'oblit o pèrdua del pitral el preu de la inscripció serà d'1 €. 
 
Art. 3- Les categories (masculines i femenines) contemplades en aquest campionat són: 
Nois i noies nascuts/des als anys: 
2013 NINS (sols X Cros) 
2012 PREBENJAMINS (sols X Cros) 
2012 – 2013 SUB 8 (PREBENJAMINS) 
2010 - 2011 SUB 10 (BENJAMINS) 
2008 - 2009 SUB 12 (ALEVINS) 
2006 –2007 SUB 14 (INFANTILS) 
2004 - 2005 SUB 16 (CADETS) 
 
Art. 4- No hi haurà límit d'atletes per prova, ni de proves per atleta. Als salts i llançaments es faran tres 
intents, sense millora. Al salt de llargada, fins a la categoria aleví inclosa, no es farà taula de batuda sinó 
zona de batuda. Si fos necessari a les curses curtes (inferiors a 100 m.) es disputarà una final 
entre els sis millors temps de les sèries. Els equips de relleus estaran formats per atletes de la 
mateixa categoría i no puntuarán a la classificació per escoles. 
 
Art. 5 - Tindran medalla els tres primers classificats/des dels anys de cada categoria i prova i els 
components dels tres millors equips de relleus. A LES PROVES INDIVIDUALS LA PREFERÈNCIA D'ACCÉS A 
LES MEDALLES ES PELS ATLETES DE LES ESCOLES DE MARTORELL O DEL MAC. 
Es farà una classificació per escoles sumant 6 punts el primer, 5 el segon, 4 el tercer, 3 el quart, 2 el 
cinquè i 1 el sisè de cada prova. Al cros puntuaran els 6 primers de cada categoria (6-5-4-3-2-1). Hi haurà 
trofeus pels tres primers col·legis de les dues jornades de pista, pel primer col·legi de la jornada de cros i 
pel primer col·legi de la combinada, que es proclamarà Campió Escolar d'Atletisme Martorell Curs 2018-
2019. A més el primer, segon i tercer col·legi de la classificació combinada tindrà un premi de 200, 100 i 
50 € respectivament (Xec a gastar lliurement a la botiga SAYAS Sport de Martorell). Els col·legis que 
vulguin optar al premi hauran de nomenar un delegat responsable per lliurar-lo. 
 
Art. 6 -Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre i només seran acceptades 
fins 30 minuts després de coneguda la classificació de la prova. Tot allò no previst en aquest reglament, 
serà resolt d'acord amb el Reglament de la FCA. 
 
El MARTORELL ATLÈTIC CLUB i L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, no es fan responsables dels perjudicis 
morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta 
competició. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest 
Reglament. 
 
Vist i plau de la Regidora d'Esports 


