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Critèrium per a la categoria Absoluta
La Federació Andorrana d'Atletisme amb el control del Comitè Andorra de Jutges,
organitza el CRITÈRIUM ABSOLUT 2016/17.
CATEGORIA

:

Absoluta

LLOC

:

Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino i
Estadi Comunal d'Andorra la Vella.

REGLAMENT
Art. 1r. PARTICIPACIÒ
1) Aquest Campionat serà Obert : Podran participar-hi tots els Atletes que estiguin
en possessió de la Llicència Federativa de la seva Federació Nacional, corresponent a la
present temporada.
2) Cada Atleta podrà participar en tantes proves com consideri oportú, sempre
que figurin en el programa de la seva categoria. ( Normativa I.A.A.F. ).La Direcció
Tècnica de la F.A.A. estudiarà totes les sol·licituds dels atletes de les categories
inferiors que vulguin competir en la categoria absoluta.
Art. 2r. INSCRIPCIONS
1) En el moment de la inscripció es farà efectiva una quota de 5 €, per a tots els
atletes que no tinguin Llicència Federativa amb la F.A.A. (Federació Andorrana
d'Atletisme). Aquesta quota servirà per cobrir les despeses de personal, pista i
Jutges.
2) Les inscripcions es faran fins dijous abans de la competició amb el full oficial
d’inscripcions de la FAA.
Art. 3r COMPETICIÓ
1) SAMARRETA DE COMPETICIÒ .- Es obligatori que els participants competeixin

amb la samarreta del seu Club o Escola Atlètica. Tot aquell que no compleixi aquesta
norma, podrà ser desqualificat.
2) CANVI DELS HORARIS I ORDRE DE PROVES.- La comissió Tècnica podrà fer els
canvis que tècnicament siguin necessaris en els horaris i ordre de proves si les
circumstancies ho aconsellessin o obliguessin.
3) Es faran tres intents en salts horitzontals i llançaments (en cas contrari
s’autoritzarà directament pel Jutge Àrbitre de la competició)
Art. 4t. RECLAMACIONS
1) Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge àrbitre, fins a 30 minuts
després d'haver-se fet públics els resultats o de produir-se el incident, dipositant la
quantitat de 30 €, que seran retornades en el cas de fallar-se favorablement.
Art. 5e VARIS
1) La Federació Andorrana d'Atletisme no es fa responsable dels possibles
danys morals i/o materials que poguessin causar els participants en aquest
Campionat d'Andorra.
2) Tot allò no previst en el present reglament es regirà per les normes de la I.A.A.F.
en versió en castellà.

Art. 6e .- DATES- HORARIS

Criteri absolut - Jornada 17 de novembre
- HORARI CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ORDINO
21h 00

60m MAS semifinal

21h 10

60m FEM semifinal

21h 30

60m MAS final

21h 40

60m FEM final

Criteri absolut - Jornada 17 de desembre
- HORARI ESTADI COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA
15h 00

Pes masculí

Pes femení

15h 30

Javelina masculí

Javelina femení

