
IV JORNADES ATLÈTIQUES TORREDEMBARRA 

 CLUB ATLETISME TORREDEMBARRA  2021 

Convocatòria participants JEEC 

 

 

El Club Atletisme Torredembarra amb el vistiplau de la Federació Catalana 

d’Atletisme i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra, del Nàstic de 

Tarragona i el suport del Consell Esportiu del Tarragonès, organitza unes jornades 

atlètiques de promoció a les pistes de Torredembarra, destinades, tant a l’àmbit de la 

FCA, com dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), sota el següent  

 

REGLAMENT: 

 
En aquests controls podran participar els atletes de les categories MINIS (2016-17), 

PREBENJAMÍ-SUB-8 (2014-15), BENJAMÍ-SUB-10 (2012-13), ALEVÍ-SUB-12 

(2010-11) INFANTIL-SUB14 (2009, només JEEC), que tinguin degudament tramitada 

la seva llicència federativa (2021) o escolar (Curs 20/21). El control anirà a càrrec del 

comitè de jutges de la F. C. d’atletisme. 

 

JORNADES DE COMPETICIÓ: 

1ª jornada 16 de maig 2021.  

2a. Jornada 13 de juny 2021 

 

Les proves proposades són les corresponents a la normativa i categories d’edats de la 

Federació Catalana d’Atletisme.  

 

Les inscripcions pels atletes del Consell Esportiu del Tarragonès (JEEC), es realitzaran 

a cada corresponent jornada exclusivament via Intranet del CET. Els participants dels 

JEEC participaran inicialment a totes les proves programades de la seva edat a cada 

respectiva jornada. 

 

Es imprescindible tenir tramitada la llicència esportiva dels JEEC, per poder participar per 

la via dels consells esportius. 

 

Els/Les esportistes d’altres comarques (JEEC) podran participar-hi amb la presentació 

del full corresponent, per la via del seu respectiu consell esportiu, que acreditarà així la 

cobertura de la seva assegurança dels JEEC. 

 

Els/Les atletes amb llicència federada han de fer la inscripció via Intranet de la RFEA 

(obligatori).   

 

La data màxima d’inscripció, tant per atletes escolars, com locals i federats, serà el 

dimecres anterior a cada corresponent jornada.  

No s’acceptaran inscripcions el mateix dia. 
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WEB del Consell Esportiu del Tarragonès http://www.cetarragones.cat/ 

Mail (inscripcions JEEC d’altres comarques): info@cetarragones.cat 

 

Els dorsals es lliuraran als corresponents delegats a la mateixa pista abans de l’inici de les 

proves per entitats. Els atletes s’han de proveir dels imperdibles pels dorsals. 

NO es donaran pitrals individualment. 

 

En els fulls de resultats es publicaran posteriorment a les corresponent pàgines web de 

cada estament. 

 

Quota de participació esportista: Inscripció gratuïta. 

 

La inscripció i participació, també implica autoritzar expressament a l’organització, a que 

utilitzin gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la seva persona preses amb ocasió 

de la participació en la competició. 

 

Informació tècnica 
Distància de la taula de batuda al fossat en el salt de llargada 

Prebenjamí: (2014-15) La vorada del mateix fossat. Benjamí (2012-13)  1 m. Aleví (2009-10-11) 

2 m. 

En els concursos els atletes faran 3 intents. No hi ha intents de millora. 

 

Acreditacions:   Només poden accedir a les instal·lacions les persones acreditades. 

 

JORNADA  16 de maig 2021        Pista Municipal Torredembarra 
 

09:45   Incorporació atletes – Aplicació protocols COVID-19 

10,15 60 m. ll. 2012-13. M Llargada 2009-10-11 -F  Llargada 2014-15 F 

10,30 60 m. ll. 2012-13. F          Pilota 2012-13 M 

10.50 60 m.ll. 2009-10-11 M  

11.10 60 m. ll. 2014-15 M        

11.30  60 m. ll. 2014-15  F Llargada 2009-10-11 M  Llargada 2014-15 M  

          Pilota 2012-13 –F 

11.50 60 m. ll. 2009-10-11 F     

12.10 300 m. ll. 2014-15 M       

12.30 300 m. ll. 2014-15 F  

12.40 1000 m. ll. 2012-13 M 

12.50 1000 m. ll. 2012-13 F   

 

http://www.cetarragones.cat/
mailto:info@cetarragones.cat


IV JORNADES ATLÈTIQUES TORREDEMBARRA 

 CLUB ATLETISME TORREDEMBARRA  2021 

Convocatòria participants JEEC 

 

 

 

 

JORNADA  13 de juny 2021        Pista Municipal Torredembarra 
 

09:45   Incorporació atletes – Aplicació protocols COVID-19 

10,15 60 m. ll. 2012-13. M      Pilota 2014-15 F 

10,30 60 m. ll. 2012-13. F  Llargada 2012-13 M    

10.45    

11.00 60 m. ll. 2014-15  M      

11.15 60 m. ll. 2014-15 F  Llargada 2012-13 F   Pilota 2014-15 M  

11.30 600 m. ll. 2012-13 M   

11.40   600 m. ll. 2012-13 F  

11.50 50 m. tanques. 2014-15 M 

12.00 50 m. tanques. 2014-15 F   

12,10 Circuit 2016-17 Masculí i Femení (50 m. Ll., Salt de llargada i 200 m. Llisos) 

per aquest ordre. 

 

Normes complementàries:  
 

Aquestes competicions, inscrits al calendari RFEA i del CET, es fan seguint les 

directrius sobre situació sanitària que les institucions determinen i que poden variar en 

funció de l’evolució dels esdeveniments i conseqüentment poden fer modificar la 

competició i el seu reglament. En compliment de les mesures de seguretat i higiene que 

les institucions determinen, s’instauren les següents mesures:   

 

Els participants es comprometen a complir totes les exigències i recomanacions que faci 

la organització per evitar contagis pel Covid-19. 

Els participants es comprometen a no participar a la prova si nota símptomes que 

poguessin ser compatibles amb el contagi del Covid-19. Es prendrà la temperatura en 

el moment d’entrada a la pista que ha d’estar 37,2º o inferior. Amb una temperatura 

superior no es podrà accedir dins de la instal·lació ni sortir a participar en la prova 

prevista.   

El participant declara que és coneixedor, accepta i assumeix que en la situació actual 

existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a la 

organització en cap cas. 

Només es permetrà l’entrada al recinte a les persones acreditades, per tant la competició 

es disputarà sense l’assistència de públic.   
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No hi haurà servei de vestidors. Els WC estaran degudament senyalitzats. 

 

Només es permet l’accés d‘1 delegat per entitat i un entrenador/monitor per categoria a 

la instal·lació i restant sempre per la part exterior de la pista i complint les normes 

respecte a la distancia de seguretat.   

 

A la pista només hi poden accedir els atletes que hi participen, els jutges-auxiliars i els 

entrenadors i/o monitors dels mateixos sempre que no dificultin el desenvolupament de 

les proves. 

 

S’han de mantenir els protocols  que estableixin les autoritats sanitàries respecte 

a distàncies de seguretat, etc., tant respecte als participants, com jutges, auxiliars, 

entrenadors i possibles espectadors. 

 

Una vegada els atletes hagin finalitzat la seva participació han de sortir de la pista 

atlètica el més aviat possible. 

 

Tots els atletes, entrenadors, monitors, delegats etc. Han de entregar obligatòriament el 

full de declaració responsable CET que teniu a la vostra disposició al següent apartat 

de la nostra WEB ,  signada i actualitzada. https://www.cetarragones.cat/documentacio-

i-competicions/ (impresos consell → Jocs Esportius Escolars de Catalunya Esports 

Individuals → Declaració responsable. 

En el cas hipotètic de necessitar el certificat autoresponsable de desplaçament,  es pot 

tenir digitalment al següent link:   https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 

 

Els entrenadors, delegats, jutges, auxiliars i atletes han de portar sempre la mascareta i 

han de mantenir la distància de 1,5 m. Els atletes es poden treure la mascareta en el 

moment de realitzar la prova.  

 

Totes les persones acreditades estan obligades en tot moment a complir els protocols i 

mesures establertes per l’organització, així com a seguir totes les indicacions que 

aquesta estableixi en tot moment.  El fet del no compliment dels protocols o les 

indicacions suposarà la retirada immediata de l’acreditació i l’abandonament de la 

instal·lació. 

 

En el cas d’esportistes, l’incompliment podrà suposar la desqualificació a la competició 

i la sortida immediata de la instal·lació.   

 

 

https://www.cetarragones.cat/documentacio-i-competicions/
https://www.cetarragones.cat/documentacio-i-competicions/
https://certificatdes.confinapp.cat/#/
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