CAMPIONAT DE BADALONA D’ATLETISME
Organitza: UGE Badalona
17 de desembre de 2017
Pistes Municipals Paco Àguila de Badalona

CAMPIONAT BADALONA D’ATLETISME PER ESCOLES
Participació:
-

Premis:

-

Participaran els atletes que estiguin cursant 5è i que s’inscriguin representant a un
centre educatiu de Badalona.
Cada escola podrà presentar un equip masculí i un femení.
Les categories seran les següents:
a. Infantils: nascuts als 2007
Els resultats es dividiran en masculí i femení.
Cada atleta podrà participar en un 1 prova i un relleu.
Els atletes participaran a cada prova com qualsevol altre atleta del Campionat
individual poden optar al pòdium individual de la prova.

Hi haurà trofeu pels 3 millors equips classificats masculins i femenins al finalitzar la
jornada.

Classificacions:
-

-

Proves:

-

El sistema de puntuació serà:
i. El primer classificat de cada prova tindrà una puntuació igual al
nombre d’equips inscrits al Campionats. El segon un punt menys i així
fins arribar al darrer.
ii. El fet de no presentar una atleta a una prova implicarà 0 punts a
aquella prova.
En el moment de calcular els punts de cada atleta NO es tindran en compte els
atletes que NO participen al Campionat de Badalona per Escoles.

Les proves de la competició seran: 60 m. ll., 200 m. ll, Llargada, Pes, 600 m. ll i
4x100 m. ll.

Inscripcions:
-

La inscripció és gratuïta.
Les inscripcions s’efectuaran a través de la web de la UGE Badalona
(http://www.ugebadalona.com) amb límit del dia 14 de desembre.
La UGE Badalona publicarà a la seva web la llista de inscrits el dia 15 de desembre.
Els dorsals es recolliran a la mateixa competició. Es recomana arribar a la pista 1
hora abans de la primera prova a la que es participi.
Data i lloc de celebració: 17 de desembre a les Pistes Municipals Paco Àguila de
Badalona
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Horari:
L’horari serà el mateix que a les proves del Campionat individual.
10.00h
10.15h
10.30h 60 m. ll. AM s/f
10.45h 60 m. ll. AF s/f
11.00h
11.15h
11.30h
11.45h
12.00h 600 m. ll. AM f
12.15h 600 m. ll. AF f
12.30h
12.45h
13:00h 200 m. ll. AM f
13:10h 200 m. ll. AF f
13.20h
13.30h
13.40h
13.45h
13.50h 60 m. ll. AM f
13.55h 60 m. ll. AF f
14.00h
14.05h
14.15h 4x100 m. ll. Camp M
14.25h 4x100 m. ll. Camp F
Ajuda sobre les sigles:

Pes AM

Pes AF

Llargada AM

Llargada AF

