62 JOCS ESCOLARS DE L’ANOIA
JORNADA ATLÈTICA: PROVES

CAMPIONAT POLISPORTIU BENJAMÍ - CAMPIONAT COMARCAL BENJAMÍ
DATA: Dissabte 15 de març de 2014
LLOC: Estadi atlètic municipal d’Igualada
HORARI:
09:30 h.

60 m.t BF

09:40 h.

60 m.t BF Lliure + Final

09:50h.

60 m.t BM A

10:00h.

60 m.t BM B

10:10h.

60 m.t BM C

10:20 h.

60 m.t BM Lliure + Final

11:00h.

Pilota BF

Pes BM A
Pes BM Lliure

Llargada BM B

Alçada BMC
Alçada BF Lliure

Pilota BMC
Pilota BF Lliure

Pes BF

Llargada BM A
Llargada BM Lliure

Alçada BM B

Pilota BM B

Pes BMC
Pes BF Lliure

Llargada BF

Alçada BM A
Alçada BM Lliure

Pilota BM A
Pilota BM Lliure

Pes BM B

Llargada BMC
Llargada BF Lliure

Alçada BF

1.000 m.ll BF

11:10 h.
11:20h.

1.000 m.ll BM A

11:40h.

1.000 m.ll BM B

12:00 h.

1.000 m.ll BM C

12:20h.

1.000 m.ll – BM/BF Lliure

12:40h.

60 m.ll BF

12:50 h

60 m.ll BF Lliure + Final

13:00h.

60 m.ll BM A

13:10h.

60 m.ll BM B

13:20h.

60 m.ll BM C

13:30h.

60 m.ll BM Lliure + Final

13:40 h.

Lliurament de premis
ORGANITZACIÓ :

- En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior de les pistes a totes aquelles
persones que no siguin els atletes que en aquell moment estiguin disputant la seva
prova o els/les entrenadors/es i delegats/des.
CONTROL DE COMPETICIÓ :

- El control de la competició anirà a càrrec dels jutges del Club Atlètic Igualada i les
marques assolides seran incloses al rànquing de l’Anoia.

CAMPIONAT COMARCAL BENJAMÍ
PARTICIPACIÓ:
- Hi podran participar tots els/les atletes de les escoles de la Comarca de l’Anoia
que tinguin la seva llicència tramitada pel curs 2013 - 2014, en representació del
seu centre educatiu.
- Cada atleta podrà participar en totes les proves de la seva categoria. Categoria
lliure.

INSCRIPCIONS:
- Les inscripcions caldrà formalitzar fins al mateix lloc de la prova fins a completar
un màxim de 20 participants per prova.

DISTINCIONS:
Medalla als/les 3 primers/es classificats/es de cada categoria.

CAMPIONAT POLISPORTIU BENJAMÍ: PROVES ATLÈTIQUES
COMPETICIÓ :

- La competició es realitzarà pels grups del campionat de polisportiu.
PARTICIPACIÓ :

- Cada equip podrà presentar dos atletes per prova.
- Cada atleta podrà participar en 2 proves. Solament comptarà per a la classificació,
el que aconsegueixi millor marca.
- Tal i com marca la normativa de polisportiu dels 62 jocs escolars de l’Anoia: un
esportista de l’equip B o inferiors pot participar i puntuar per l’equip superior
sempre i quant no superi la participació de 2 proves.
- Els equips mixtes un nen/a ha de participar com a mínim en una de les proves.
INSCRIPCIONS:
- Les inscripcions s’efectuaran a l’inici de cada prova.
DORSALS:

- Per tal d’agilitzar les inscripcions i les classificacions del campionat polisportiu, els
dorsals corresponents als nens/es que integren els equips del campionat polisportiu
aleví seran específics i d’un color diferent, i s’entregaran tots junts amb el
responsable de l’equip.
- Caldrà passar-los a recollir per les oficines del Consell a partir de dimecres 5 de
març o bé a la zona d’inscripcions fins 15 minuts abans de l’inici de la competició.

SISTEMA DE COMPETICIÓ
CURSES: Les sèries de velocitat, es distribuiran en funció del nombre de
participants.
CONCURSOS: Els atletes portaran a terme tres intents sense millora.
ALÇADA LLISTÓ: 0’80, 0’85 , 0’90, 0’95, 1’00, 1’05, 1’10, 1’15, 1’20, 1’23, 1’26...
ARTEFACTES:
PROVA

MASCULÍ

FEMENÍ

Pes

2 kg.

2 kg.

Pilota

400 gr.

400 gr.

PROVA

MASCULÍ

FEMENÍ

60 m.t

0’50 m.

0’50 m.

ALÇADA TANQUES:

PUNTUACIÓ :

- La puntuació es farà N al primer classificat, N-1 al segon, N-2 al tercer etc. Essent
N igual al nombre d’equips participants en el grup. En cas d’empat a punts entre
dos o més equips, serà guanyador aquell que hagi obtingut 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.

