
TROFEU APERTURA AL AIRE LLIURE
PER LA CATEGORIA DELS VETERANS/ES
A SABADELL ( ESTADI JOSEP MOLINS )

25/04/2010

La Joventut Atlética de Sabadell ( JAS ), amb la col·laboració de l’ACAV i l’autorització de la
Federació Catalana d'Atletisme, sota el control tècnic del Comitè Català de Jutges de la FCA, organitza
pel proper diumenge 25 d’Abril de 2010 el ja tradicional « Trofeu Apertura de la Temporada d¡Aire
lliure » per a atletes veterans i veteranes a les pistes minicipals d’atletisme Josep Molins de Sabadell
segons el següent Reglament:

1. Poden participar-hi tots els/les atletes VETERANS/ES amb la llicència federativa
degudament tramitada per a la temporada en curs. Així mateix poden participar-hi atletes que pertanyin a
altres Federacions que ho sol·licitin.

2. L’horari i ordre de proves es detalla a la fulla 2

3. Les inscripcions podran fer-se a la secretaria de la Joventut Atletica de Sabadell al mateix dia
del esdeveniment atletic. El preu d’inscripció, que es farà efectiva al recollir el dorsal, és de 5 euros. Pels
atletes socis de l’ACAV o de la Juventud Atletica de Sabadell, la inscripció serà gratuïta. Si algun atleta
vol participar i no es veterà el preu serà de 15 €.

4. La Joventut Atletica de Sabadell, l’ACAV i la FCA no es fa responsable dels danys materials
i/o morals que puguin causar o patir els participants i el públic assistent.

5 Les reclamacions hauran de fer-se, per escrit, al Jutge Àrbitre fins 30 minuts després de haver-
se fets públics els resultats o de succeït l’incident, dipositant la quantitat de 30 euros, que seran retornats
en cas que la reclamació sigui acceptada.

6. Tot allò no previst en el present Reglament es regirà per les normes de la F.C.A.



TROFEU INAGURACIO TEMPORADA PISTA AL AIRE LLIURE
ANY 2010

PISTES D’ATLETISME DE SABADELL
Data : 25 d’Abril de 2010

HORARI

9.30 MARTELL M PERXA M.F.

10.15 5000 m.llisos M

10.20 5000 m MARXA M.F.

10.45 3000 m. llisos F

11.0 100 m. M.F. LLARGADA M.F. MARTELL F.

11.25 1500 m. M.F.

11.50 400m. M.F.
.

12.00 DISC M.

12.15 80-100-110m. TANQUES M.F.

12.30 4 x 100 m. M.F.

13.30 DISC F

A.C.A.V.
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ATLETES VETERANS

16 de març 2010


