CIRCULAR 5/2020
CASTELLÓ 15/01/2020

JORNADES JJEECV CAMPIONAT PROVINCIAL
DELEGACIÓ de CASTELLÓ
VINARÒS, Temporada 2019-20
Organitza

Club Esportiu Vinaròs- FACSA Aigües de Vinaròs
Telf 647947883
E-mail: xfontelles@gmail.com

Col.laboren

Consell Municipal d'Esports-Ajuntament de Vinaròs
Avgda 29 de setembre, 3
12500 Vinaròs

FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Av. Pérez Galdós, 25-3ª
València 46018
Telèfon: 96 3859508
Fax Nº: 96 3859509
E-mail: sectecnica@facv.es
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El CE Vinaròs-FACSA Aigües de Vinaròs, amb la col.laboració del Consell Municipal d'Esports de
l'Ajuntament de Vinaròs, i la supervisió tècnica de la Federació d'atletisme de la Comunitat ValencianaDelegació de Castelló, organitza les Jornades Campionat Provincial JJEECV de Castelló, amb la següent
reglamentació:

PARTICIPANTS I CATEGORIES
Podran participar-hi els següents atletes i categories
•
•
•

Sub 12: 2009/ 2010 (aleví)
Sub 14: 2007/ 2008 (infantil)
Sub 16: 2005/ 2006 (cadet)

CALENDARI DE LES COMPETICIONS
•
•
•

Jornada Provincial JJEECV: 01 de febrer de 2020
Jornada Provincial JJEECV: 21 de març de 2020
Jornada Provincial JJEECV: 30 de maig de 2020

Totes les jornades es disputaran a les Pistes Municipals d’atletisme de Vinaròs (Polígon Carrefour, GPS N
40º27’32” / E 0º26’45”)
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

El reglament, calendari, horari i programa de proves de les jornades serà elaborat pel CE VinaròsAigües de Vinaròs, prèvia aprovació de la FACV-Delegació de Castelló; les dates de competició
també seran aprovades pel Consell d’Esports de Vinaròs.
Es disputaran proves en categoria Sub 12-14-16.
Les proves, distàncies, pes dels artefactes, alçada de les tanques etc. s’ajustaran a allò previst al
reglament de JJEECV.
Podran participar-hi tots els atletes de la FACV inscrits als JJEECV 2019-20 amb llicència de
rendiment.
La Jornada Provincial forma part del calendari de proves de JJEECV de la FACV-Delegació de
Castelló que es disputen entre les diferents localitats de la província, i les normes de participació i
competició s’ajusten a les publicades al web de la FACV.
La confirmació dels participants es realitzarà a la secretaria de la competició fins 45 minuts abans
de l’inici de cadascuna de les proves.
Cada atleta podrà realitzar un màxim de dues proves en cada jornada.
A les proves de concurs, tots els i les atletes faran tres intents, i les 8 millors marques accediran a
la millora, amb tres intents més.
A la prova de triple s’utilitzaran com a màxim dues taules de batuda; als salts de perxa i alçada, la
cadència serà la fixada per l’organitzador, i podrà ser variada a criteri del jutge de la prova, si les
condicions de la competició així ho requereixen.
A cada jornada es formarà un Jurat d'Apel.lació que es reunirà en cas de reclamacions. El jutge
àrbitre donarà a conèixer la seva composició, i estarà format per tres jutges, que resoldrà en cada
moment els problemes i al.legacions que puguen sorgir.
2

•

Tots els i les atletes hauran de competir amb la samarreta o equip del Club al que representen,
impedint-se la participació de tot atleta o atletes que no complisquen aquest article. Els atletes
escolars amb llicència de rendiment hauran de participar amb el dorsal de JJEECV que tenen
assignat.

•

Les reclamacions es realitzaran oralment al Jutge Arbitre fins a mitja hora després de facilitar-se
els resultats. La decisió del Jutge Àrbitre és inapel.lable.
Tots els i les atletes s’hauran d’inscriure en les categories corresponents a la seva data de
naixement. En cas contrari l’atleta o atletes implicats seran desqualificats. Es podrà requerir la
llicència a qualsevol atleta, prèvia la seva participació en alguna de les proves.
Les diverses proves sols es podran suspendre o modificar en cas que per inclemència del temps
així ho determine el Jutge-Àrbitre, sent el seu veredicte inapellable, o en dies previs en funció del
nombre d’inscrits; en aquest cas, es notificarà amb antelació una modificació de l’horari al web de
la federació.
Tot allò no previst en aquest reglament, es resoldrà segons les normes i reglaments de la
Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana i segons la normativa general de la Real
Federación Española de Atletismo.
Es disposa de l’existència de les assegurances necessàries segons la normativa vigent.

•

•

•

•

INSCRIPCIONS A LES JORNADES PROVINCIALS

•
•

•

Serà obligatòria la inscripció prèvia per a totes les jornades fins les 12h del dimarts anterior a cada
jornada de competició, mitjançant la Intranet RFEA.
S’hi accedirà a la Plataforma d’Intranet de la RFEA mitjançant les claus d’accès que la FACV haurà
facilitat a les entitats prèviament. Totes les inscripcions seran acceptades si es disposa de la
documentació requerida a la normativa i es fan dins el termini establert..
Les inscripcions es formalitzaran a l’apartat escolar habilitat a la Intranet per als atletes amb
llicència escolar (rendiment); no s’acceptaran les inscripcions que no siguin correctament
realitzades.

Nota important: Un cop tancat el termini d’inscripció es publicarà una relació amb els atletes inscrits i
acceptats; a partir d’aquest moment es disposa de 48 hores per comunicar possibles renúncies i poder
confeccionar els llistats definitius de participants.
No s’acceptarà cap inscripció que no s’hagi realitzat seguint aquestes normes.
Per a qualsevol dubte o informació truqueu al Tlfn 647947883 del Club Esportiu Vinaròs, o per
mail xfontelles@gmail.com
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JORNADA PROVINCIAL JJEECV

HORA

PROVA

Sub 12-14-16

CATEGORIA

Vinaròs 01/02/2020

Observacions

Alçada (C/D)

Sub 16-14

Masc

Pes (A/B)

Sub 16-14

Fem

C1 3Kg (3+3 intents)

Llargada (E/F)

Sub 12

Masc

F1 (3+3 intents)

Llargada (E/F)

Sub 12

Fem

F1 (3+3 intents)

Alçada (C/D)

Sub 16-14

Fem

Pes (A/B)

Sub 16-14

Masc

11:40 60mll (E/F/G/H)

Sub 12

Fem

11:50 60mll (E/F/G/H)

Sub 12

Masc

12:00 60mll (E/F/G/H)

Sub 14

Fem

anemòmetre

12:10 60mll (E/F/G/H)

Sub 14

Masc

anemòmetre

12:20 60mll (E/F/G/H)

Sub 16

Fem

anemòmetre

12:30 60mll (E/F/G/H)

Sub 16

Masc

anemòmetre

10:00

10:45
11:00

C1 4Kg/ 3Kg (3+3 intents)

11:20
11:30
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