
            
 

Circular nº 80/2022 
Castellón 10 de Noviembre de 2022 

CONTROL MARCAS TRIPLE – C.A. Playas Castellón 
CALENDARIO NACIONAL 2 

DATA: Dissabte 17 desembre  
LLOC: Pistes de Gaetà Huguet (Castelló)  
CONTROL: Comité autonòmic de jutges 
ORGANITZA: Club Atletisme Playas de Castellón 
 
PODRAN PARTICIPAR: 

1. ATLETES DE CATEGORIA SUB 18 I SUPERIOR. Hauran 
d’estar en possessió de la llicència preceptiva per a la temporada 2022. 

2. PRIORITATS: 
 Atletes del club atletisme Playas de Castellón 
 Atletes de clubs provincials 
 Atletes de la resta de l’Estat espanyol 
 Com que és una prova en calendari nacional 2 en cada prova podrá 

participar un xic i una xica (les proves són mixtes) d’altres federacions 
autonòmiques. 

 L’organització es reserva la potestat de modificar la prioritat 
d’inscripció així com el nombre de participants per prova. 

  



            
 

INSCRIPCIONS: Les faran els clubs o entitats interessades mitjançant la 
plataforma de la RFEA https://sdp.refa.es fins el dia dos de desembre. 
 
NOMBRE D’ATLETES AUTORITZAT A PARTICIPAR EN CADA 
PROVA  Consultar l’horari. (la organització es reserva el dret d’admetre 
algun/a atleta més per motius tècnics) 
DORSALS: Se repartirán en el moment de confirmar la participació. Els 
“imperdibles” estaran a càrrec dels participants. 
 

nº atletes 
autoritzats HOMBRES MUJERES 

nº atletes 
autoritzades 

6 TRIPLE SUB 18-20 TRIPLE -18-20 6 

6 TRIPLE SUB23 Y SENIOR TRIPLE SUB23 Y 
SENIOR 6 

 
NOTA IMPORTANT: Com que a cada atleta que hi participe se li regalarà 
una sudadera, cal que les inscripcions es dupliquen mitjantçant un Exel a 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjywUer5QvCoVzf4nm-
NyoR_j49Be4xy/edit?usp=sharing&ouid=117875311846900014569&rtpof=t
rue&sd=true 
En este Exel s’especificarà el nom, cognom, prova, club, categoría, paga 
(anotar 8 o 10€ segons convenga) i talla de la sudadera. 

El llistat d’atletes acceptats es publicarà divendres 9 de desembre. 
Cada atleta participant ha de pagar 8€ per drets de participació (si són 
del Playas de Castellón). Per a la resta de participants la inscripció 
costarà 10€. Hauran de fer el pagament a:  
ES56 3058 7300 85 2720809105 

 
COMPETICIÓ (per poder competir amb les demés proves del trofeo 
Nadal). 

 Passaran a millora les huit millors marques independentment de 
la categoría.  

 Les marques aconseguides es puntuaran amb la Taula Internacional 
Hungaresa. 

 Els punts que atorga la taula tindran un factor de correcció: 
 
Sub 18* Sub 20 Sub 23 sénior 
Sumaran 100 
punts 

Sumaran 75 
punts 

Sumaran 50 No sumen res 

 
 



            
 
LLIURAMENT DE PREMIS I TROFEUS (conjuntamente amb les 
demés proves dell Trofeu Nadal) 

1. Medalles als tres primers de cada sexe (en cada prova) 
2. Es lliuraran trofeus a les millors marques en: 

 CARRERES (DOS SEXES) 
 SALTS (DOS SEXES) 
 LLANÇAMENTS (DOS SEXES) 

 
3. Regal per a les millors marques sub18, sub20, sub23 i senior (xics I 

xiques) 
4. Cada localitat podrá atorgar un trofeu al millor atleta xic i xica segons la 

marca alcançada. 
5. Finalment tindran dos magnífics trofeus reservats a atletes de la provínca 

de Castelló o que pertanyen al club atletismo Playas de Castellón: 
 MILLOR MARCA GLOBAL FEMENINA 
 MILLOR MARCA GLOBAL MASCULINA 

 
6. Cada atleta que millore la seua marca personal (prova principal 

personal) tindrà un premi directe de la següent manera 
 

 
 

 
Marca amb valor taula 

internacional fins a 500 punts 
PREMI NIVELL 1 

Marca amb valor taula 
internacional fins a 700 punts 

PREMI NIVELL 2 

Marca amb valor taula 
internacional fins a 950 punts 

PREMI NIVELL 3 

Marca amb valor taula 
internacional més de 950 punts 

PREMI NIVELL 4 

 
 Es faran sorteig de regals que l’organització ficarà a disposició 

del Gran Premi FACSA 
 Més informació 630 0770854 

 

 

 

 



            
 

Confirmació en la recollida del dorsal una hora abans de la prova 

 MASCULINO  FEMENINO  

  11,15 H. TRIPLE SUB 18-20- SUB23-
SENIOR 12 

6 TRIPLE SUB23-SENIOR 12,30 H.     
6  TRIPLE SUB 18-20 13,15H.   

 

 

ALTRES DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES: 

1. RECLAMACIONS: Un o una atleta, podrá fer reclamació al jutge arbitre. Si se 
desestima, podrá reclamar per escrit amb una finaça de 100€ al jurat d’apel.lació, Si 
no n’hi ha, la desició del Jutge arbitre será inapelable. 

2. ORGANITZACIÓ. Podrà canviar algún aspecte del reglament en funció de 
l’adequació de la competició 

3. ACCÉS A PISTA. Per càmara de requeriments en els temps acostumats. 
 


