
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSABTE, 27 D’ABRIL DE 2019 

ESTADI ATLÈTIC D’IGUALADA 

 

 

Amb el suport: 

COMBINADES ATLÈTIQUES 
BENJAMÍ-ALEVÍ 

PROVA PILOT 

 



 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

 Data:   Dissabte, 27 d’Abril del 2019 
 Lloc:  Estadi Atlètic d’Igualada. 
 Horari:  9:00h-11:00h 
 Format: Modalitat individual (4 proves) i modalitat equips (relleus) 
 Categories: Benjamí (2009-2010)-Aleví (2007-2008) 

 

SELECCIÓ DELS EQUIPS I DELS ESPORTISTES 

 Per seleccionar els equips alevins, s’han agafat les 6 primeres 

escoles que tenen equip aleví masculí, i s’han complementat amb 

els equips alevins femenins de les mateixes escoles. 

 Per seleccionar els equips benjamins, s’han agafat les 6 primeres 

escoles que tenen equip benjamí femení, i s’han complementat amb 

els equips benjamins masculins de les mateixes escoles. 

 Cada escola haurà de portar dos nens i dues nenes. 

 S’ha exclòs de la jornada les escoles que no tenen un equip femení i 

un masculí de la mateixa categoria, o escoles que no tenen equip 

mixta. 

 

LLISTAT DE LES ESCOLES SELECCIONADES 

ALEVÍ  BENJAMÍ 

Ramon Castelltort Monalco 

 Mowgli Ateneu 

Dolors Martí Monclar 

Jesús Maria Ramon Castelltort 

Garcia Fossas MX Castell d'Òdena 

Ateneu Mowgli 
 

 

 



 
 

HORARI PROVES  

 8:45h: Revisió de fitxes esportistes
 

 9:00h: Inici de la prova de relleus
o 9:00h:  1a sèrie BMX
o 9:10h:  2a sèrie AMX

 
 9:20h: Inici proves individuals segons la categoria (benjamí

 
 10:30h: Inici prova resistència

o 10:30h: 400 mt BMX1
o 10:35h: 400 mt
o 10:40h: 600 mt
o 10:45h: 600 mt

  
 11:00h:  Entrega de diplomes

 

PLANELL DISTRIBUCIÓ PROVES

 

Revisió de fitxes esportistes 

Inici de la prova de relleus 
:  1a sèrie BMX 4x40 mt 

2a sèrie AMX 40x60 mt 

Inici proves individuals segons la categoria (benjamí

Inici prova resistència 
400 mt BMX1 
400 mt BMX2 
600 mt AMX1 

: 600 mt AMX2  

Entrega de diplomes 

PLANELL DISTRIBUCIÓ PROVES 

Inici proves individuals segons la categoria (benjamí-aleví) 



 
 

 

ORDRE DE ROTACIÓ PROVES INDIVIDUALS 

 

HORARI BENJAMÍ MIXT ALEVÍ MIXT 

9:00h-9:20h 1a sèrie relleus 2a sèrie relleus 

9:20h-9:40h Llargada Pilota 

9:40h-10:00h 40m.II Llargada 

10:00h-10:20h Pilota 60m.II 

10:20h-10:40h 400m. II 600m.II 
 

FUNCIONAMENT GENERAL 

 La puntuació es farà de la següent manera: els primers classificats 
de cada prova rebran 1 punt, els segons 2 punts, els tercers 3 punts i 
així successivament. Al finalitzar totes les proves, es sumaran tots 
els punts, i l’equip amb menys punts serà el guanyador. En cas 
d’empat a punts entre dos o més equips, serà guanyador aquell que 
tingui més primers llocs, segons... i així successivament. 

 A cada prova hi haurà un mínim de tres monitors que explicaran, 
controlaran i que extrauran les puntuacions de cada equip en la 
prova a desenvolupar. 

 En la prova de relleus, els primers i els tercers 40/60 mt són llisos, 
els segons i els quarts 40/60 mt són amb mini obstacles. L’alçada de 
les tanques són de 0,20 cm. L’ordre de la sèrie pot variar segons el 
criteri de l’entrenador. Poden córrer primer els dos nens i després 
les dues nenes, a l’inrevés o intercalats.  

 En la prova de llançament de pilota i de salt de llargada, cada 
participant tindrà tres intents, i es contarà el millor. En la resta de 
proves només hi haurà un intent. 

 Cada prova individual tindrà una durada de 20 minuts.  
 Diploma per tots els participants al acabar la jornada. 


