JORNADES D'ATLETISME JJEECV del CE
VINARÒS-FACSA AIGÜES DE VINARÒS
Temporada 2021-22
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
Telèfon: 96 3859508
E-mail: sectecnica@facv.es

Delegació de Castelló
delegacion.castellon@facv.es

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 JJEECV d'atletisme CE Vinaròs, amb la següent
reglamentació:

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES JJEECV D’ATLETISME del CLUB ESPORTIU VINARÒS-FACSAAIGÜES DE VINARÒS
El Club Esportiu Vinaròs, amb la col.laboració del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Vinaròs, i
la supervisió tècnica de la FACV-Delegació de Castelló, convoca les Jornades JJEECV d’atletisme.
CALENDARI DE LES COMPETICIONS
•
•
•

I Jornada JJEECV d’atletisme CE Vinaròs: 12 de març de 2022
II Jornada JJEECV d’atletisme CE Vinaròs: 2 d’abril de 2022
III Jornada JJEECV d’atletisme CE Vinaròs: 21 de maig de 2022

Les dates són aproximades i es concretaran un cop publicat el calendari de la FACV, per tal de coordinar
les jornades amb la resta de competicions previstes.
Totes les jornades es disputaran a les Pistes Municipals d’atletisme de Vinaròs (C/ Dauradors s/n, Centre
Comercial Portal de la Mediterrània, 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; les dates de competició també seran aprovades
pel Consell d’Esports de Vinaròs.
Es disputaran proves en categoria Sub12 (2011-12)/ Sub 14 (2009-10)/ Sub16 (2007-08).
Les proves, distàncies, pes dels artefactes, alçada de les tanques etc. s’ajustaran a allò previst al
reglament de la FACV per a cadascuna de les categories.
Podran participar-hi tots els i les atletes amb llicència escolar (rendiment) per la FACV.
Serà necessària inscripció prèvia seguint el procediment detallat més endavant; la confirmació
dels participants es realitzarà a la secretaria de la competició fins 45 minuts abans de l’inici de
cadascuna de les proves, o si la situació sanitària ho requereix, directament a la cambra de
requeriments.
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.
Tots els 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.
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.
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•
•

•
•

Tots els 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 o DNI
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 inapel·lable, 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 DE CONTROL D’ATLETISME

•
•

•

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 els terminis establerts. La inscripció es
formalitzarà amb el codi escolar de les entitats i a l’apartat del botó habilitat per a inscripcions
d’atletes escolars de la intranet si aquests disposen de llicència de rendiment.Totes les inscripcions
incorrectament efectuades no seran acceptades.
Els atletes independents (amb la llicència corresponent) hauran de solicitar autorització prèvia a
través d’un correu electrònic a sectecnica@facv.es mitjançant el formulari d’inscripcions publicat al
web www.facv.es

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
actualitzat el 02/04/2022
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JORNADA JJEECV

HORA

11:00

11:45
12:00
12:10
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30

PROVA

Sub 12-14-16

Vinaròs, 12 de març 2022

CATEGORIA

Observacions

Alçada (C/D)
Pes (A/B)
Llargada (E/F)

Sub 16-14
Sub 16-14
Sub 12

Masc
Fem
Masc

*1

Llargada (E/F)

Sub 12

Fem

F1 (3 intents)

Alçada (C/D)
Pes (A/B)
60mll (E/F/G/H)
60mll (E/F/G/H)
60mll (E/F/G/H)
60mll (E/F/G/H)
60mll (E/F/G/H)
60mll (E/F/G/H)

Sub 16-14
Sub 16-14
Sub 12
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Sub 14
Sub 16

Fem
Masc
Masc
Fem
Masc
Masc
Fem
Fem

*2

C1 3Kg (3+3 intents)
F1 (3 intents)

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

anemòmetre
anemòmetre
anemòmetre
anemòmetre

* Horari actualitzat el 02/04/2022
1* Alçada Sub 16-14 Masc: 1'20m/ 1'25/ 1'30/ 1'40/ 1'45 i de 3 en 3cm
2* Alçada Sub 16-14 Fem: 1'00m/ 1'10/ 1'20/ 1'25/ 1'30/ 1'35 i de 3 en 3cm
* La cadència d'alçades es pot variar a criteri del jutge de la prova en funció de la inscripció
* Cronometratge manual de les
curses
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JORNADA JJEECV

HORA

11:00

11:45
12:00
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20

PROVA
Triple (C/D)
Javelina (A/B)
Pes (E/F)
Pes (E/F)
Javelina (A/B)
Triple (C/D)
500m (E/F/G/H)
500m (E/F/G/H)
500m (E/F/G/H)
500m (E/F/G/H)
600 mll (E/F/G/H)
600 mll (E/F/G/H)

Sub 12-14-16

CATEGORIA

Vinaròs, 2 d’abril 2022

Observacions

Sub 16-14
Sub 16-14
Sub 12

Masc
Fem
Masc

F1 anemòmetre (3+3 intents), cursa 15m S14

Sub 12

Fem

C1 2Kg (3 intents)

Sub 16-14
Sub 16-14
Sub 12
Sub 12
Sub 14
Sub 14
Sub 16
Sub 16

Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem

Z1 600/ 500gr (3+3 intents)

* Horari actualitzat el 02/04/2022
* Cronometratge manual de les curses
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Z1 500/ 400gr (3+3 intents)
C1 2Kg (3 intents)

F1 anemòmetre (3+3 intents), cursa 15m S14

JORNADA JJEECV

HORA

11:00

11:40
12:00

PROVA

Sub 12-14-16

Vinaròs, 21 de maig 2022

CATEGORIA

Observacions

Llargada (C/D)

Sub 16-14

Masc

F1 anemòmetre (3+3 intents)

Pes (A/B)

Sub 16-14

Fem

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

Javelina (E/F)

Sub 12

Masc

Z2 400gr (3 intents)

Pilota (E/F)

Sub 12

Fem

Z2 300gr (3 intents)

Llargada (C/D)

Sub 16-14

Fem

F1 anemòmetre (3+3 intents)

Pes (A/B)

Sub 16-14

Masc

C1 3Kg (3+3 intents)

12:20

60m tanques (E/F/G/H)

Sub 12

Masc

5x 0,60 tanques (12/ 7/ 20)

12:30

60m tanques (E/F/G/H)

Sub 12

Fem

5x 0,60 tanques (12/ 7/ 20)

12:45

150m (E/F/G/H)

Sub 14

Masc

12:50

150m (E/F/G/H)

Sub 14

Fem

13:00

300m (E/F/G/H)

Sub 16

Masc

anemòmetre

13:05

300m (E/F/G/H)

Sub 16

Fem

anemòmetre

13:15

80m tanques (E/F/G/H)

Sub 14

Masc

0,84 (12'30/ 8'20/ 10'30)

13:25

80m tanques (E/F/G/H)

Sub 14

Fem

0,76 (12'30/ 8'20/ 10'30)

13:35

100m tanques (E/F/G/H)

Sub 16

Fem

0,76 (13'00/ 8'50/ 10'50) anemòmetre

13:45

100m tanques (E/F/G/H)

Sub 16

Masc

0,91 (13'00/ 8'50/ 10'50) anemòmetre

* Horari actualitzat el 02/04/2022
* Cronometratge manual de les curses
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ANNEX 1 - PROTOCOL COVID-19
Delegado COVID-19 FACV: A designar
El CE Vinaròs, en colaboración y con la supervisión tècnica de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, a través
de su Delegación de Castellón, convoca las “Jornades d’atletisme JJEECV del CE Vinaròs-” que se disputarán con presencia de
público, siempre respetando las limitaciones de aforo i medidas sanitarias, con el presente Reglamento:
Medidas de seguridad e higiene de obligado cumplimiento: todos los participantes en el presente Control Provincial (atletas,
técnicos, jueces, voluntarios, organización, etc.) deberán leer y cumplir escrupulosamente el Protocolo FACV de competiciones
COVID-19:
• Separación física (al menos 1,5 metros) de atletas, entrenadores, jueces, espectadores y personal de apoyo.
• La OMS recomienda que personas mayores de 65 años no tomen parte en los eventos considerados como “reuniones
masivas”. Por ese motivo, se recomienda encarecidamente la no participación de atletas mayores de 65 años (M/F65 en
adelante). Esta recomendación se hace extensiva a cualquier persona que pudiera asistir a esta competición (jueces,
entrenadores, voluntarios, organizadores, etc.).
• Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda extremar las medidas preventivas o incluso
no participar.
• Llevar gel hidro-alcohólico y productos para la limpieza y desinfección del material que se ha utilizado.
• Los atletas han de responsabilizarse individualmente de portar mascarilla, una bolsa de desinfección que incluya toalla,
gel hidro-alcohólico, etc. y utilizarlos de forma individual.
• La FACV recomienda encarecidamente que los voluntarios, personal de la organización, jueces y resto de personas
acreditadas que estén en contacto con los atletas utilicen mascarillas de protección.
• Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en cuanto a un posible contagio, y
ello aun cuando las organizaciones adopten toda una serie de medidas para que ello no se produzca.
Se debe designar un responsable de la organización que asegure que las medidas preventivas se implementan durante la
competición
(Delegado
COVID-19
FACV)
http://www.facv.es/upload/reglamentos/Protocolo%20COVID19%20competiciones%20FACV.pdf del cual, además de lo indicado
en cada apartado del presente reglamento, destacamos especialmente los siguientes aspectos:
• Consentimiento informado que deberá ser leído y firmado por cada competidor y por su padre/madre/tutor legal en el caso
de menores de edad (ver Anexo 3).
• Cualquier participante que no cumpla con los procedimientos de prevención establecidos en torno al COVID-19 no podrá
participar en la competición y se le pedirá que abandone el lugar.
• No habrá marcadores de resultados.
• El número máximo de participantes por serie/turno se establece en: Velocidad – vallas - 800 m.l. (8), 1.500 m.l. - 3.000
obst. – 5.000 m.l. – Concursos - Combinadas (12), 10.000 m.l. - Marcha (16), de tal forma que como norma general no se
excede un máximo de alrededor de 80 atletas al mismo tiempo dentro de la pista.
• En concursos el uso de mascarillas por los atletas entre cada intento es obligatorio.
• En la zona de calentamiento no se permite la entrada de entrenadores o personal de apoyo. Aunque no forma parte de
este protocolo destacamos la absoluta rigurosidad que se aplicará en los plazos y procedimientos del apartado
“Inscripciones” de este reglamento, por lo que les rogamos cumplan con los mismos de forma escrupulosa y se abstengan
de comunicaciones y/o solicitudes a través de email, telefónicas, etc. que en ningún caso serán atendidas.
• La competición se desarrollará con presencia de público, siempre dentro de las limitaciones de aforo de la instalación; los
asistentes accederán por las vías indicadas y ocuparan las localidades marcadas en blanco, dejando libres las coloreadas
en rojo, para mantener la distància de seguretat. Los clubes participantes deberán designar y comunicar en el plazo
indicado para las inscripciones, un delegado Covid por cada 25 atletas.
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