
 

 

70 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
POLISPORTIU BENJAMÍ 

JORNADA D’ATLETISME – RELLEUS 
Dissabte 23 d’abril de 2022 

 
 
UBICACIÓ 

Estadi Atlètic d’Igualada - C/ de l'Estadi Atlètic s/n (Igualada) 

Google maps: https://bit.ly/3g0vViC  

 

DATA  

Atletisme Relleus Benjamí: 

Dissabte 23 d’abril de 2022  

 

PARTICIPACIÓ i SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Cada atleta podrà participar màxim en 2 relleus.  

Si vol fer-ne més de dos, haurà de participar en les proves de “categoria lliure”. Aquest relleu 

no comptabilitzarà per a la classificació de polis. 

Classificació polis: puntuarà la millor marca en cada relleu de l’equip. 

Tal i com marca la normativa dels 70 Jocs Esportius Escolars de l’Anoia, un esportista de l’Equip 

B o inferiors poden participar i puntuar en l’equip superior sempre i quan no superi la 

participació de 2 relleus.  
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HORARIS DE RELLEUS 

 

11:30 Acreditacions generals categoria Benjamí.* 
 

12:00 Inici i ordre de competició Benjamí 

     4 x 60m. Polis Benjamí Femení-Mixt 

     4 x 60m. Benjamí Femení Lliure 

     4 x 60m. Polis Benjamí Masculí 

     4 x 60m. Benjamí Masculí Lliure 

     4 x 100m. Polis Benjamí Femení-Mixt 

     4 x 100m. Benjamí Femení Lliure 

     4 x 100m. Polis Benjamí Masculí 

     4 x 100m. Benjamí Masculí Lliure 

     3 x 200/400/600m. Polis Benjamí Femení-Mixt 

     3 x 200/400/600m. Benjamí Femení Lliure 

     3 x 200/400/600m. Polis Benjamí Masculí 

     3 x 200/400/600m. Benjamí Masculí Lliure 

     Lliurament de premis - Campionat Comarcal Benjamí 
 
 

INSCRIPCIÓ 

Data límit: dimecres 20 d’abril. 

Cada coordinador/a haurà d’enviar el llistat d’esportistes inscrits a cada prova. 

RELLEUS 

4 x 60 metres llisos 

4 x 100 metres llisos 

3 x 200 / 400 / 600 metres llisos 

 

PÚBLIC 

En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior estadi (tartà i zona de gespa) a totes aquelles 

persones que no siguin els esportistes que en aquell moment estiguin disputant la seva prova 

o els entrenadors i delegats. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREMIS 

Medalles als tres primers equips classificats de cada prova. 

 

CONTACTE ORGANITZACIÓ 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 805 42 10  o 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h. 

 

 

mailto:xavi@ceanoia.cat

