
 

 

 
 

2ª JORNADA LLIGA ADAPTADA ATLETISME-OPEN 
Palma, 2 de desembre de 2017 

 

1. CONVOCATORIA I ORGANITZACIÓ  
 
La Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) organitza i convoca la segona 
jornada de lliga atletisme-open 2017, baix els següents punts:  

 
      Data de competició:  2 de Desembre de 2017  
      Lloc de competició:  Poliesportiu Prínceps d’Espanya c/Gremi de Foners, 4 
      Horari:   De 16.30 h a 19.30h  
 
      Contacte organitzador: Federació  d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB)  

Telèfon: 971 701481  
      Correu-e: febed2@gmail.com  
      Contacte tècnic:  Toni Villalonga 

 

2. PROGRAMA DE COMPETICIÓ  
 

 Podran participar a la lliga tots els clubs mallorquins amb llicència FESAIB 

 Podran participar en modalitat Open atletes amb llicència  a FEDAIB (Federació 
d’Atletisme de les Illes Balears) en les categories Sub 14 i Sub 16. 

 El nombre de places Open estarà limitat i controlat exclusivament per FESAIB 

 La participació dels atletes Open (FEDAIB) es farà de forma inclusiva 

 L’estructura de la competició serà tasca del tècnic responsable d’àrea de FESAIB. 

 Als concurs hi haurà 3 intents i es tindrà en compte la millor marca per fer la 
classificació final 

 A la prova de salt de llargada es botarà des de l’inici del fossat d’arena pels atletes 
FESAIB. Els atletes open de FEDAIB ho faran de 2mts (Sub 14) i 3mts (Sub 16). 

 A la prova de 60mll es podrà assistir a l’atleta per mitjà de suport físic (empènyer 
cadires de rodes) 

 

PROVA CLASSES 

60mll 
T11-T13, T33-T38, T42-T47, T51-T54, T20 

Sub 14 (FEDAIB), Sub16 (FEDAIB) 

200mll 
T11-T13, T33-T38, T44-T47, T51-T54, T20 

Sub 14 (FEDAIB), Sub16 (FEDAIB) 

600mll 
T11-T13, T36-T38, T44-T47, T51-T54, T20 

Sub 14 (FEDAIB), Sub16 (FEDAIB) 

1500mll 
T11-T13, T44-T47, T51-T54, T20 

Sub 14 (FEDAIB), Sub16 (FEDAIB) 

Relleu 4x60mll 
T11-T13, T33-T38, T42-T47, T51-T54, T20 

Sub 14 (FEDAIB), Sub16 (FEDAIB) 

Salt de llargada 
T11-T13, T36-T38, T44-T46, T20 
Sub 14 (FEDAIB), Sub16 (FEDAIB) 

Llançament de pes 
F11-F13, F32-F38, F43-F46, F52-F58, T20 

Sub 14 (FEDAIB), Sub16 (FEDAIB) 

Llançament de 
distància 

F32, F32 
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3. ÒRGANS DE CONTROL DE LA COMPETICIÓ  
 
3.1 Oficials  

 
La competició serà reglada per àrbitres de la Federació Balear d’Atletisme dirigida per un jutge 
àrbitre de la mateixa.  

 
3.2 Apel·lació, Control i Direcció de la Competició  
 

El jurat d’apel·lació serà constituït a la reunió tècnica prèvia a la competició i estarà format pels 

següents membres: El responsable tècnic de la competició, el Jutge Àrbitre, un representant de la 

federació, un representant del comitè organitzador i un representant elegit per sorteig entre els 

delegats dels equips participants. 

 

4. PARTICIPACIÓ I CLASSIFICACIÓ  
 

Els atletes FESAIB que poden participar a la competició per categories són els següents:  
 
4.1 Participació Categoria Màster  
 

La participació a la categoria Màster està oberta a tots els esportistes amb llicència esportiva 
vigent, que hagin nascut a l’any 1987 fins al 1963. Tindran opció de fer llançament de pilota 
enlloc de pes. 

 
4.2 Participació Categoria Absolut Jove  
 

La participació a la categoria Absolut Jove està oberta a tots els esportistes amb llicència 
esportiva vigent, que hagin nascut a l’any 1997 fins al 1973.  

 
4.3 Participació Categoria Junior  
 

La participació a la categoria Junior està oberta a tots els esportistes amb llicència esportiva 
vigent, que hagin nascut a l’any 2002 fins al 1998. 

 
4.4 Participació Categoria Infantil  
 

La participació a la categoria Infantil està oberta a tots els esportistes amb llicència esportiva 
vigent, que hagin nascut a l’any 2007 fins al 2003.  
 

4.5 Participació Categoria Iniciació  
 

La participació a la categoria Iniciació està oberta a tots els esportistes amb llicència esportiva 
vigent, que hagin nascut a l’any 2012 fins al 2005.  
Aquets esportistes no podran fer les proves de 100mll, 200mll, 1500mll, salt d’alçada, llançament 
de pes i javelina.  

 
4.6 Classificació Mèdica-Funcional  
 

Les classificacions seran “provisionals”, tindran validesa territorial i es realitzaran durant el 

transcórrer de la competició, segons els horaris dels quals s’informarà amb anterioritat als clubs.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Les sol·licituds de classificació s’hauran de remetre abans del dijous 23 de novembre 
Les reclamacions de les classificacions dels atletes es realitzaran al Comitè de Classificació dels 

campionats d’acord a la informació que es recull a l’Annex I. 

Les categories de FEDAIB que poden participar són: 
 
4.7 Participació en categoria Sub 14 
 

La participació a la categoria Sub 14 està oberta a tots els esportistes amb llicència esportiva 
vigent amb FEDAIB que hagin nascut els anys 2005 i 2006 
 

4.8 Participació en categoria Sub 16 
 

La participació a la categoria Sub 16 està oberta a tots els esportistes amb llicència esportiva 
vigent amb FEDAIB que hagin nascut els anys 2003 i 2004 

 
 

5. INSCRIPCIÓ  
5.1 Inscripció de Participants  
 

La inscripció oficial a la competició es realitzarà per a cada club mitjançant el full d’inscripció que 
serà enviat junt amb la normativa de la mateixa exclusivament.  
La data màxima per a inscripcions serà el dijous 23 novembre.  

 
Les inscripcions dels atletes es realitzaran al full oficial que es recull a l’Annex I i l’Annex 
IV. 

 
Tota sol·licitud d’inscripció que no s’hagi realitzat en el període i forma establerta serà 
considerada nul·la, i per tant, exclosa a tots els efectes.  
A la inscripció s’utilitzarà exclusivament els formularis oficials i no serà vàlid cap altre i s’haurà de 
complimentar en la seva totalitat detallant clarament les dades exigides.  
S’haurà de tenir en compte que segons la prova a la que afecti la inscripció, la classificació dels 
atletes s’haurà d’indicar a la nomenclatura habitual:  

 
T: Curses i bots 

F: Llançaments 

 
A totes les categories cada atletes podrà ser inscrit a un màxim de dues (2) proves 
individuals i una (1) prova de relleus.  

 
5.2 Delegat d’equip  
 

El delegat de cada equip serà l’únic responsable de la presentació de tota la documentació que el 
comitè de competició pugui demanar-li (Llicència federativa, aportació de dades específiques, 
etc.)  

 

6. CLASSES FUNCIONAL 

A l’annex III trobareu les diferents classes funcional i el criteri que compleix cadascuna. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

7. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ  
 
7.1 Sistema de competició  

 
La competició es desenvoluparà al cronòmetre (contrarellotge).  
Tots els atletes del mateix sexe correran junts sense distinció de classes esportives. La confecció 
de les llistes de sortida de cada prova es realitzarà atenent als temps acreditats en la inscripció 
podent-se barrejar en la mateixa sèrie d’atletes de diferents classes esportives.  

 
L’organització pot, en cas de millorar el funcionament de la competició, ajuntar sexes i   
categories dins les series.  
 

7.2 Escalfament  
 

L’escalfament previ a la competició es podrà realitzar a la pista on es desenvoluparà la competició 
des d’una hora i mitja (90 minuts) abans de l’inici de les proves.  
L’escalfament finalitzarà 15 minuts abans del començament de la competició.  
Tots els equips participants a la competició així com tots els atletes hauran de trobar-se a 
la pista una (1) hora abans de l’inici de la competició.  

 
7.3 Baixes  
 

Les baixes de participants que poguessin produir-se posteriorment a la inscripció hauran de ser 
comunicades a l'adreça de correu electrònic amb una antelació de 5 dies a la data de 
l'esdeveniment.  

 
Les llistes de sortida s'emetran de forma definitiva en un termini de 5 a 2 dies abans de l'inici de la 
competició. Tota comunicació de baixa passada aquesta data no es veurà reflectida en les sèries 
de competició i si en els resultats com DNF.  

 
Durant la competició, es comunicaran les baixes mitja (30’) hora abans del començament de la 
competició en la Secretària Tècnica de la Competició de la instal·lació. Quan un esportista no es 
presenti a una prova i no hagi comunicat la baixa amb anterioritat no podrà participar en cap més 
d'aquesta competició, tret que sigui amb una justificació mèdica.  

 
7.4 Reclamacions Esportives  
 

Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit, pel responsable de l’equip, utilitzant 
el formulari oficial. Les reclamacions s’acceptaran durant els trenta (30’) minuts següents al final 
de la prova que sigui motiu de reclamació.  
Si el motiu es coneix abans del començament de la competició, la mateixa s’haurà de presentar 
abans de que es doni la senyal de sortida.  

 
7.5 Càmera de sortides  
 

Tots els participants han de presentar-se a la càmera de sortides, tres sèries abans de la seva o 
almenys quinze (15') minuts abans de l'inici de la prova en la qual han de participar.  

L'incompliment d'aquest termini significarà la desqualificació (DSQ) de l’atleta.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

8. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I PREMIACIÓ 
 
Un cop finalitzades les jornades de lliga es realitzarà una classificació. 
En la classificació es premiarà a tot el club esportiu i no es faran premiacions individuals com es 
fa en els altres campionats. 
Es farà un reconeixement als atletes i clubs participants de Menorca, Eivissa, Formentera i als 
afiliats a FEDAIB. 

 
8.1 Criteris seguits per fer la classificació: 
 

 La puntuació serà independent a cada classe i a cada prova 

 Puntuaran els dos atletes millors classificats de cada club a cada prova i classe 

 Quedaran exclosos els esportistes afiliats a FEDAIB. 

 Els punts s’atorgaran de la següent forma: 
 

1r classificat 16 punts 

2n classificat 14 punts 

3r classificat 12 punts 

4t classificat 10 punts 

5è classificat 8 punts 

6è classificat 6 punts 

7è classificat 4 punts 

8è classificat 2 punts 

 

 En cas d’haver menys de 4 participants a la prova, s’atorgaran la meitat de punts per a 
cada posició. 

 
9. REGLAMENTACIÓ  
 

En cas de dubte en la normativa s'aplicarà l'última reglamentació oficial d’Atletisme del Comité 

Paralímpic Internacional, en tots els seus punts. 

http://www.paralimpicos.es/publicacion/ficheros/ATL%20Reglamento%20Atletismo%20IPC%20Ene

ro%202014_ESP%20Version.pdf 

http://www.paralimpicos.es/publicacion/ficheros/ATL%20Reglamento%20Atletismo%20IPC%20Enero%202014_ESP%20Version.pdf
http://www.paralimpicos.es/publicacion/ficheros/ATL%20Reglamento%20Atletismo%20IPC%20Enero%202014_ESP%20Version.pdf

