68 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA
ATLETISME BENJAMÍ
INFORMACIÓ GENERAL
Data

1a. Jornada (Atletisme relleus) : Dissabte 30 de Novembre de 2019
2a. Jornada (Atletisme proves): Dissabte 7 de Març de 2020

Lloc

Estadi Atlètic d’Igualada
Av. Emili Vallès
08700 – Igualada
CAMPIONAT COMARCAL
Hi podran participar tots els atletes de les escoles de la Comarca de l’Anoia
que tinguin la seva llicència esportiva tramitada pel curs 2019-2020.
Cada atleta podrà participar en totes les proves de la seva categoria
“Categoria Lliure”.

Participació

Inscripció

Proves

CAMPIONAT POLISPORTIU
Cada equip podrà presentar dos esportistes per prova.
Cada atleta podrà participar en 2 proves; per la classificació del campionat
polisportiu mirarem el que aconsegueixi millor marca.
Tal i com marca la normativa dels 68 jocs escolars de l’Anoia; un esportista
de l’Equip B o inferiors poden participar i puntuar en l’equip superior
sempre i quant no superi la participació de 2 proves.
Inscripcions al mateix dia a la prova atlètica.
Per facilitar el control i tasca dels tutors de joc us demanem que els
esportistes participants portin una fotocòpia del carnet d’esportista com a
dorsal. Cal remarcar per l’equip que puntuen.

Jornada Proves
Curses: 60 mt, 60 mll i 1.000mll
Concursos: Pilota, Pes, Llargada i Alçada
Jornada Relleus
4X60mll, 4X100mll i 3X(200/400/600)

Sistema de
competició

Curses: Les sèries de velocitat es distribuirán en segons núm. participants.
Concursos: Els atletes portaran a terme tres intents sense millora.
Alçada Llisto: 0’80, 0’85, 0’90, 0’95, 1’00, 1’05, 1’10, 1’15, 1’18, 1’21, 1’24....
Alçada tanques: 0’50m.
Artefactes: Pes (2kg.) / Pilota (400gr.)

Organització
jornada:

En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior estadi a totes aquelles
persones que no siguin els esportistes que en aquell moment estiguin
disputant la seva prova o els entrenadors i delegats.

Puntuació
per equips:

La puntuació es farà N al primer classificat, N-1 al segon, N-2 al tercer...
Essent N igual al nombre d’equips participants en el grup de polisportiu.
En cas d’empat a punts entre dos o més equips, serà guanyador aquell que
tingui més primers llocs, segons... i així successivament.
La puntuació per a la classificació del campionat polisportiu consistirà en la
suma total dels resultats obtinguts en les dues jornades atlètiques
(Atletisme proves i Atletisme Relleus).

Distincions

Medalla als 3 primers classificats de cada prova i categoria.
Tindrem un “Espai de Valors” on els equips participants podran penjar el
seu lema d’equip; lema triat i treballat abans de venir a la jornada
d’Atletisme.
Exemple:

Tenim Valors

