
 
 
 
 
 
 
 

 

DELEGACIÓ DE MENORCA 

Normativa Pista Hivern 
 

 

Pàgina 1 de 5 

 
 

ⓘ REGLAMENT GENERAL DE PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022 

ⓘ REGLAMENT GENERAL DE DORSALS TEMPORADA 2022 

ⓘ REGLAMENT GENERAL DE LLICÈNCIES TEMPORADA 2022 

 

Convocatòria 

 

La delegació de la FAIB a Menorca dona l’inici a les activitats de pista d’hivern per a la 

temporada 2022/2023 d’acord amb les normes generals de Balears i de la RFEA, i de les 

específiques per a Menorca que s’exposen a continuació: 

 

1. NORMES GENERALS I DRETS D’INSCRIPCIÓ: 

 

1.1 Per participar en el programa general de Pista d’hivern del curs 2022/23 s'haurà 

de comptar amb la corresponent llicència esportiva federada, degudament 

tramitada i validada, segons les normes de la F.A.I.B. No poden participar els 

atletes amb llicència TBAL, BS o BR.  

 

1.2 Cada atleta únicament podrà estar en possessió d'una llicència i, per tant, podrà 

figurar inscrit únicament en un centre, una entitat o un club. 

 

 

1.3 Els Drets d'inscripció per a esportistes per a la Temporada 2021/22 a Menorca es 

regirà segons la normativa de la F.A.I.B. O sigui, per poder participar, cada atleta 

(a partir de sub14, aprovat en Assemblea General del 27/03/2021) haurà 

d’abonar la quantitat de 1€, a través dels clubs al compte de la FAIB.  

 

1.4 Les inscripcions a les diferents proves s’hauran de fer via SDP-RFEA dins les dates 

que indiqui la FAIB en cada cas. 

 

2.  CATEGORIES: 

 

Fins a dia 31/12/2022: 

 

CATEGORIA ANYS DE NAIXEMENT 

Sub.8. Compleixen 7 anys o menys. A partir de 2015 

Sub.10. Compleixen 8 i 9 anys. 2013/2014 

Sub.12. Compleixen 10 i 11 anys. 2011/2012 

Sub.14. Compleixen 12 i 13 anys. 2009/2010 

Sub.16. Compleixen 14 i 15 anys. 2007/2008 

Sub.18. Compleixen 16 i 17 anys. 2005/2006 

Sub.20. Compleixen 18 i 19 anys. 2003/2004 

Sub.23. Compleixen 20, 21 i 22 anys. 2000/2001/2002 

Sènior. Compleixen 23 anys o més. 1999 fins a fer 35 anys (no inclosos) 

Màster. Des del dia que compleixen 35 anys. A partir de 35 anys 

https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-general-de-participacio%CC%81n-e-inscripcio%CC%81n-2022.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-General-de-Dorsales-2022.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-general-de-licencias-2022.pdf
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A partir de dia 01/01/2023: 

 

CATEGORIA ANYS DE NAIXEMENT 

Sub.8. Compleixen 7 anys o menys. A partir de 2016 
Sub.10. Compleixen 8 i 9 anys. 2014/2015 

Sub.12. Compleixen 10 i 11 anys. 2012/13 
Sub.14. Compleixen 12 i 13 anys. 2010/11 
Sub.16. Compleixen 14 i 15 anys. 2008/2009 
Sub.18. Compleixen 16 i 17 anys. 2006/2007 
Sub.20. Compleixen 18 i 19 anys. 2004/2005 

Sub.23. Compleixen 20, 21 i 22 anys. 2001/2002/2003 
Sènior. Compleixen 23 anys o més. 2000 fins a fer 35 anys 

Màster. Des del dia que compleixen 35 anys. A partir de 35 anys, de 5 anys en 5 anys. 
 

 

3. PROGRAMACIÓ GENERAL: 

 

3.1  Dates dels controls de pista: 

 

CONTROL  DIA HORA LLOC 

Control A 25/11/20212 17:00 Poliesportiu Maó 

Control B 10/12/2022 10:00 Poliesportiu Maó 

Control A 07/01/2023 10:00 Poliesportiu Maó 

Control B 18/02/2023* 10:00 Poliesportiu Maó 

 

3.2  Proves dels controls de pista: 

 

CONTROL A CATEGORIA 

Triatló Sub.8. – Sub.10. 

Proves de tanques * A partir de Sub.14. 

60 metres llisos Totes les categories 

200 metres llisos A partir de Sub.18. 

500 metres llisos Sub.12. – Sub.14. 

600 metres llisos Sub.16. 

800 metres llisos A partir de Sub.18. 

3000 metres llisos A partir de Sub.14. 

Salt de longitud Totes les categories 

Llançament de pes A partir de Sub.12. 
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CONTROL B CATEGORIA 

Triatló Sub.8. – Sub.10. 

60 metres llisos Totes les categories 

300 metres llisos Sub.16. 

400 metres llisos A partir de Sub.18. 

1.000 metres llisos A partir de Sub.12. 

1.500 metres llisos A partir de Sub.18. 

Llançament llarg A partir de Sub.14. 

Salt d’alçada Totes les categories 

Marxa A partir de Sub.12. 

*A les proves de tanques i marxa s’ha de sol·licitar distància i categoria. 

 

3.2.1  Es podran incloure proves a proposta dels clubs. Aquestes s’hauran de 

sol·licitar via email a la delegació (delegaciomenorca@faib.es) amb 10 dies 

d’antelació de la prova (data límit el dimecres de la setmana prèvia a la 

competició), amb un límit de dues proves per club. La prova s’inclourà en funció 

de la capacitat organitzativa de la delegació.  

- No es podrà sol·licitar la mateixa prova dos controls seguits.  

- S’han d’indicar les categories per a les quals sol·licita la prova.  

- Cada prova es podrà sol·licitar en dues ocasions com a màxim al llarg dels 

controls d’hivern. 

 

3.2.2  Els atletes de categoria escolar podran realitzar un màxim de dues proves i 

un relleu. A partir de Sub.20. es podran fer tres proves. Els clubs són responsables 

d’inscriure als seus atletes en la prova que els pertoca en funció de la seva 

categoria, regint-se amb les normes de la WA. 

 

3.2.3  Als concursos, es duran a terme tres intents en categories Sub.12. i Sub.14. 

A Sub.16. es disposarà de 4 intents.  

 

3.2.4  Les inscripcions es podran fer fins al dimecres anterior a la competició a les 

23:59 via SDP - RFEA. 

 

3.2.5  Es considera inscripció fora de termini la sol·licitada a partir de l’endemà 

de la data límit d’inscripció. S’admetran sempre que quedin places lliures a la 

prova (en cas d’haver-hi límit de participants) i es facin amb data límit el 

divendres anterior a la competició a les 11:00h. Les sol·licituds seran ateses per 

ordre d’arribada al correu electrònic de la delegació. En cas de proves de 

control, hi haurà una sanció de 5€. La sol·licitud s’enviarà a 

delegaciomenorca@faib.es amb les dades de l’atleta (Nom, Llinatges, Data 

naixement, categoria i Núm. Llicència) juntament amb la prova a inscriure. El 

canvi d’inscripció d’un atleta d’una prova a una altra es considera nova 

inscripció. No s’admetran inscripcions el dia de la competició.  

mailto:delegaciomenorca@faib.es
mailto:delegaciomenorca@faib.es
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3.2.6  Els atletes hauran de participar amb el dorsal assignat per a la corresponent 

temporada i sota les condicions marcades al Reglament de Dorsals de la FAIB 

per a la temporada 2022. Els clubs es comprometen a introduir els dorsals dels 

seus atletes dins del sistema SDP. 

 

3.2.7  Cada atleta que aparegui en el llistat d’inscrits i posteriorment no participi 

en la competició sense presentar una justificació, no podrà participar en la 

següent competició i haurà d’abonar 3€ en concepte de compensació per la 

no comunicació de la no participació dins dels marges establerts. Es podrà 

comunicar la no participació justificada per email a la delegació com a màxim 

fins al següent dilluns a les 12:00h. 

 

3.2.8 Qualsevol punt no mencionat en aquest reglament es regirà pels 

reglaments de la FAIB, RFEA o WA. 

 

 

4. NORMATIVA ESPECIAL CATEGORIES SUB.8. I SUB.10. 

 

4.1  Les categories Sub8. i Sub.10. realitzaran un triatló compost per tres proves 

consecutives. Pot ser una cursa i dos concursos o bé dues curses i un concurs. 

 

4.2  Aquestes proves seran adaptades a la seva edat pel que fa a l’exigència 

física i la seva dificultat, i aniran variant a cada competició, de manera que 

puguin provar tota classe de proves. 

 

4.3  No hi haurà resultats oficials de les proves. No és necessari portar dorsal. 

 

4.4  Les inscripcions s’hauran de fer via extranet amb el mateix termini que la 

competició federada. 

 

4.5.  Hi haurà dos monitors encarregats de l’escalfament grupal dels atletes i 

seran els encarregats d’acompanyar-los durant la realització de les proves, 

juntament amb els “jutges” que supervisaran les proves.  

 

4.6.  En cas de ser necessària la modificació del reglament de proves o d’algun 

dels articles anteriors es consensuarà amb els tècnics presents en el control. 

 

 

4.7  Proposta de proves: 

 

• 50 metres tanques. 

• 50 metres llisos 
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• Llançament de pilota. 

• Salt d’alçada. 

• Cursa llisa: 300-400-500-600-800-1000 metres llisos. 

• Circuit variat de 40 metres amb cèrcols amb cursa llisa final. 

• Relleus 4x60. 

• Salt de longitud sense taula de batuda. 

• 500 metres marxa. 

• Relleus 4x50 metres amb obstacles. 

• Llançament de javelina blana. 

 

 

 


