VI MEETING CATALÀ DE VETERANES I VETERANS
I MEETING ESCOLAR D’ATLETISME CEEB
REPARTIMENT PREMIS “ VI CHALLENGE ESCOLAR DE CROS BARCELONA CIUTAT”

29 de Maig del 2011
CEM La Mar Bella
BARCELONA
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), Barcelona Atletisme Club i
Poppyteam Atletisme, amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Atletisme, el control del
Col·legi de Jutges de la FCA, la col·laboració d’EUROPOLIS i amb el suport de l’Institut
Barcelona Esports, la Secretaria General de l’Esport, i el CEM La Mar Bella, organitzen el
diumenge 29 de Maig el “VI MEETING CATALÀ DE VETERANES I VETERANS” i el
“I MEETING ESCOLAR D’ATLETISME CEEB”, al CEM La Mar Bella de Barcelona.
Meeting Escolar d’Atletisme
Podran participar els atletes nascuts entre els anys 1994 i 2007, i tindran prioritat els
atletes que compleixin els criteris següents:
x Haver participat en una o dues proves d’atletisme organitzades pel CEEB.
x Ser fills o néts d’atletes veterans que participin al Meeting.
x Haver participat a la VI Challenge de Cros Escolar Barcelona Ciutat.
Només quan hi hagi vacants en les proves es podran inscriure atletes de les edats
esmentades que no compleixin aquests requeriments, tot satisfent un import de 2 Euros per
atleta (que inclou assegurança) i que es podrà fer efectiu tant al Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona els dies previs a la competició com el dia de la prova en recollir el dorsal.
La Final Escolar està limitada la participació a 40 atletes per prova.

Es farà una prova d’eliminació popular, en la que podran participar els majors de 14 anys,
fins a un màxim de 50 atletes inscrits.
Les inscripcions hauran d’arribar a la web www.bcnatletisme.cat abans de les 24 hores del
dimarts 24 de maig. Els atletes s’hauran d’inscriure amb nom i cognoms,
categoria, data de naixement, edat el dia de la prova, club/entitat/escola, i nº de
catsalut. No s’admetran canvis en les llistes de participació ni inscripcions fora de termini.
Donarem d’alta a tots els participants nous a l’aplicatiu del CEEB en la modalitat d’atletisme
per fer efectiva l’assegurança corresponent.
Les proves seran les següents:
Atletes Nascuts entre el 1994 i el 1998: 100 metres llisos i salt d’ alçada
Atletes Nascuts el 1999 i 2000: 800 metres llisos i llançament de pes
Atletes Nascuts el 2001 i 2002: 400 metres llisos i salt de llargada
Atletes Nascuts entre el 2003 i el 2007: 60 metres llisos i salt d’alçada
PROVA D’ELIMINACIÓ POPULAR: es faran un total de 8 voltes a la pista. A cada volta,
els primers 200 metres seran a un ritme lent controlat, i els últims 200 metres a ritme lliure.
S’eliminaran els 5 atletes que arribin en última posició per volta. ( s’establirà el criteri definitiu
en funció de la participació)
Els atletes de la Meeting Escolar d’Atletisme CEEB i de la Prova d’eliminació popular
podran recollir el seu dorsal fins a 30 minuts abans de l’inici de la seva prova.
Els escolars estaran acompanyats per un monitor des de 30’ abans de l’inici de la seva prova
fins a acabar-la. El punt de trobada serà la cambra de requeriments d’escolars.
Els atletes hauran d’estar a la Cambra de Requeriments 20 minuts abans de l’inici del seu
recorregut i aniran sempre acompanyats dins i fora de la pista per un monitor.
A la Jornada Final Escolar i en la Prova d’eliminació popular tots els atletes rebran una bossaobsequi per participar.
Hi haurà cronometratge elèctric.
El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest Reglament.

Trobareu informació del VI Meeting de veterans i veteranes a
www.bcnatletisme.cat
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En vermell: Meeting Català de Veteranes i Veterans
En negre: Meeting Escolar d’Atletisme CEEB
En lila: Cursa d’eliminació popular
En blau: Repartiment de premis

