
                                                     
                                                      
      
 
 
 
 

 
 

 
3er Meeting Català  d’Atletisme Màster “Ciutat de Reus” 

8 de maig de 2010 
 

R E G L A M E N T  
 
 

1.  El Club Natació Reus Ploms, amb l’autorització de la   F.C.A.   organitza  el proper 8 de maig de 2010  
el 3er Meeting Català d’Atletisme Màster “Ciutat de Reus” 

2.  Les proves que es disputaran son les que estan incloses en el següent requadre. Les proves se 
iniciaran a partir de les 15.30 hores. 
L’ horari definitiu es podrà consultar a  http://www.atletismeploms.org . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Podran prendre part tots els atletes veterans, que hauran de tenir la seva corresponent llicencia 

federativa, tramitada per la temporada en curs.   
4.  Les inscripcions es podran realitzar mitjançant la web: www.atletismeploms.org  per e.mail a l’adreça: 

atletismeploms@gmail.com  o bé per fax al nº 977755559.     
5.   El preu de la inscripció es de 6 € No se acceptarà cap inscripció que no estigui degudament 

complimentada. Hi haurà medalla pels tres primers classificats de cada prova, trofeu per les millors 
marques de curses, salts i llançaments i a la millor marca global tant masculina com femenina rebran 
el Trofeu “Ciutat de Reus”. A més i haurà  obsequis per a tots els participants. 

6.  Les reclamacions hauran de ser presentades al Jutge Àrbitre de la prova, acompanyades de 30 Euros 
com a dipòsit i només seran acceptades dins a 30 minuts desprès de coneguda la classificació de la 
prova, en el cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit. 

7.  Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre 
problema així ho determini el Sr. Jutge Àrbitre, essent el seu veredicte inapel�lable. 

8.  Tot allò no previst en aquest  reglament,  serà resolt per la  F.C.A. d’acord amb el reglament de la 
I.A.A.F. 

9.  El Club Natació Reus Ploms, i la FCA no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que 
puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició. 

10. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest 
Reglament. 

 
 

                                                          

    
MASCULÍ FEMENÍ 

100 m.ll. 100 m.ll. 
400 m.ll. 400 m.ll. 
800 m.ll. 800 m.ll. 

1500 m.ll. 1500 m.ll. 
    3000 m.ll.- Open 3000 m.ll.- Open 

5 km. Marxa 5 km. Marxa 
Martell Martell 

Disc Disc 
Pes Pes 

Javelina Javelina 
Llargada Llargada 
Alçada Alçada 

  


