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REGLAMENT  

 

 
1. El 18è MEETING DE L’HOSPITALET es celebrarà el dissabte 20 de maig de 2023 a les pistes d’atletisme 

del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord en jordana de matí. 
 
2. Aquesta competició s’inclou dins del calendari del WPA (World Para Athletics) i els seus resultats son 

reconeguts per aquesta organització a efectes de rànquings i rècords. 
 
3. Aquesta competició es regeix per la Normativa i el Reglament de la World Para Athletics, excepte 

estipulació contrària en aquest reglament. 
 
4. La competició està oberta a atletes nacionals i internacionals amb prèvia invitació.  
 
5. Els atletes interessats en participar-hi hauran de sol·licitar-ho via online mitjançant l’enviament del 

formulari de sol·licitud d’inscripció abans del 20 d’abril. L’Organització valorarà cada cas en funció del 
palmarès de l’atleta i resoldrà en un termini de 15 dies. Totes les sol·licituds d’inscripció rebran 
resposta.  

 
6. L’Organització estableix un premi de 100€ en metàl·lic al guanyador/a de cada prova segons el 

següent criteri: 
 

a. Carreres: A la millor marca de cada prova en categoria masculina i femenina. 
b. Concursos: Al primer classificat de cada prova segons la puntuació ponderada de punts en 

categoria masculina i femenina. 
 

Només es lliurarà premi econòmic a les proves amb participació mínima de 4 atletes. L’entrega dels 
premis econòmics es realitzarà al finalitzar-se el Meeting, al lloc destinat a tal efecte. 
 

7. L’Organització estableix un premi especial de 500€ pels atletes que aconsegueixin batré el record del 
record del món de la seva categoria durant la celebració de la competició. 
 

8. Els tres primers classificats de la competició segons la puntuació ponderada de punts final de totes 
les proves en categoria masculina i femenina rebran un trofeu de l'Organització. 
 

9. Les classificacions seran ponderades segons la taula de puntuació del WPA en funció de la categoria 
dels atletes participants.  En les proves de concursos el pas a la millora es farà per punts. 
 

10. Els atletes participants en les proves fora de concurs o proves que no arribin al mínim de 3 participants 
no rebran premi econòmic.  

 
11. Els atletes participants en qualsevol de les proves que sense discapacitat acreditada no rebran cap 

premi.   
 

12. L’Organització proporcionarà allotjament en règim de mitja pensió als atletes participants nacionals 
(una nit) i internacionals (dues nits) que resideixin a més de 150km de la ciutat de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) i que hagin estat convidats per part de l’Organització. 

 
13. L’Organització atorgarà beques-ajudes pel desplaçament exclusivament als atletes nacionals i 

internacionals que hagin obtingut una medalla en els últims Jocs Paralímpics, Campionat del Món o 
Campionat d’Europa i que resideixin a més de 150km de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). L’adjudicació i l’import de les beques l’haurà d’acordar cada atleta amb l’Organització 
abans de formalitzar la seva inscripció.  

 
14. Sense perjudici de les condicions anteriors, l’Organització podrà pactar condicions particulars diferents 

amb qualsevol atleta segons el seu criteri.  
 

https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
https://docs.google.com/forms/d/1IVT12Ew3HTu27xXtkHBDxMtZpxAOeveNuPRwqv4s5WM/viewform?edit_requested=true
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15. En qualsevol cas, l’Organització no es farà càrrec de cap despesa de desplaçament, allotjament o 

manutenció que no hagi estat acordada amb l’atleta prèviament a la celebració del Meeting.  
 
16. Tots els atletes participants han de disposar de la llicència federativa i/o de la llicència de WPA 

corresponent en vigor. 
 
17. L’horari definitiu de les proves i els participants assignats a cada sèrie es publicarà a la web 

http://www.hospitaletparaathletics.cat/ com a mínim amb un dia d’anterioritat a la celebració de 
l’esdeveniment.  

 
18. Per motius organitzatius, l’Organització podrà modificar els horaris de les proves i els participants de 

cada sèrie. Qualsevol modificació es notificarà a tots els atletes amb antelació suficient per a que 
puguin reorganitzar la seva participació. 

 
19. Els atletes podran sol·licitar canvis en la seva participació en les diferents proves i series. L’Organització 

resoldrà totes les sol·licituds rebudes segons el seu criteri. En cap cas s’acceptaran sol·licituds de canvis 
el mateix dia de la competició. 

 
20. L’Organització permetrà la participació d’atletes sense discapacitat en qualsevol de les proves que 

consideri oportú segons el seu criteri. Aquets atletes no rebran premi. 
 
21. Tots els atletes estan obligats a participar amb el dorsal entregat per la Organització, correctament 

col·locat i ben visible. L’entrega dels dorsals es realitzarà prèviament al inici de les proves, el mateix 
dia de la competició, al lloc habilitat per tal efecte. 

 
22. Tots els atletes hauran de passar per la Cambra de Requeriments abans de la celebració de cada prova 

en la que participin. L’accés a la Cambra de Requeriments es realitzarà 20 minuts abans per a les curses 
i 30 minuts abans pels concursos. 

 
23. Un cop finalitzada la seva participació, els atletes hauran d’abandonar la pista immediatament i dirigir-

se a la zona de les graderies, per tal de facilitar el treball de l’Organització i no molestar als atletes en 
competició. 

 
24. El cronometratge es durà a terme per jutges i cronometradors de la Federació Catalana d’Atletisme.  
 
25. Els resultats s’exposaran a mida que vagi transcorrent la competició i es publicaran posteriorment a la 

pàgina web del Meeting. 
 
26. Tot atleta que sigui requerit per a passar el Control Anti-dopping haurà de dirigir-se a la unitat mèdica 

anti-dopping establerta per l’Organització i seguir les seves indicacions.  
 
27. Tots els participants estan acollits a l’Assegurança de Responsabilitat Civil. L’Organització declina tota 

responsabilitat per danys, perjudicis o lesions que els participants es puguin ocasionar a ells mateixos 
o a altres durant el transcurs de la competició. 

 
28. Els participants seran responsables de la cura i custodia dels seus objectes personals. L’Organització 

no es fa responsable dels anys o pèrdues que puguin patir els objectes personals dels participants o 
dels seus acompanyants.  

 
29. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, any de naixement i altres 

dades rellevants apareguin en les llistes publiques d’inscrits, així com els resultats una vegada 
finalitzada la competició, seguint la normativa establerta. 

 
30. Els participants autoritzen a l’Organització a utilitzar les imatges enregistrades dels participants durant 

la jornada de competició per a fer difusió del Meeting.  
 

http://www.hospitaletparaathletics.cat/public/X-index.php?lang=eng
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31. Els atletes podran reclamar a l’Organització qualsevol circumstància que considerin oportuna. Les 

reclamacions s’hauran de fer per escrit a la Fundació Pere Suñé de L’Hospitalet Atletisme, que resoldrà 
segons el procediment establert. La decisió que s’adopti serà inapel·lable.  

 
32. L’Organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista i es reserva el dret a modificar 

qualsevol aspecte del Meeting, si així ho exigeixen les circumstàncies. 
 
33. En cas de conflicte entre aquestes normes i allò establert en el Reglament del WPA, prevaldrà allò 

establert en aquest reglament. 
 
34. El fet d’inscriure’s i participar en el Meeting implica l’acceptació d’aquestes normes.  

 
35. Declaració de descàrrec de responsabilitat de COVID-19: Tots els atletes, membres dels equips i 

acompanyants que participin al Meeting són totalment responsables de complir pels seus propis 
mitjans amb les normes i regulacions requerides per les autoritats. En particular, els assistents 
internacionals seran responsables de realitzar la prova/verificació de la Covid-19 en el cas que així sigui 
requerit pel seu propi país de procedència i/o per les autoritats espanyoles a l'entrar o sortir del país. 
 
En cap cas, l'Organització serà responsable de les reclamacions o danys que resultin de l'incompliment 
d'aquestes normes i reglaments per part dels assistents. 


