
CAMPIONATO DI SOCIETA’ MASTER SU PISTA 
FINALE NAZIONALE     

Modena, 29 e 30 settembre 2018 
 

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  TTEECCNNIICCOO  

  
CCoonnffeerrmmaa  iissccrriizziioonnii  ––  LLaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllee  iissccrriizziioonnii  ddoovvrràà  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa,,  ddooppoo  iill  rriittiirroo  

ddeellllee  bbuussttee,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  rriiuunniioonnee  tteeccnniiccaa  ee  ccoommuunnqquuee  eennttrroo  llee  oorree  1111..3300::  

ccoonntteessttuuaallmmeennttee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  ssoossttiittuuzziioonnii  oo  vvaarriiaazziioonnii..  EEvveennttuuaallii  rriicchhiieessttee  
ssuucccceessssiivvee  ppeerr  ssoossttiittuuzziioonnii  oo  vvaarriiaazziioonnii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  pprreesseennttaattee  aall  TTIICC  nnoonn  ppiiùù  ttaarrddii  
ddii  6600  mmiinnuuttii  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddii  cciiaassccuunnaa  ggaarraa..    

LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  ddeellllee  ssttaaffffeettttee  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommuunniiccaattaa  ccoonnsseeggnnaannddoo  aall  TTIICC    
ll’’aappppoossiittoo  mmoodduulloo  aallmmeennoo  22  oorree  pprriimmaa  ddeellll’’oorraarriioo  ddii  ggaarraa..  

II  tteerrmmiinnii  iinnddiiccaattii  ssoonnoo  ttaassssaattiivvii..  
  
CCeennttrroo  iinnffoorrmmaazziioonnii  tteeccnniicchhee  --  TTIICC  ––  SSiittuuaattoo  ssoottttoo  llaa  ttrriibbuunnaa,,  ssaarràà  aa  ddiissppoossiizziioonnee  
ccoommee  uunniiccoo  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  qquuaallssiiaassii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ppeerr  ttuuttttoo  qquuaannttoo  

ssppeecciiffiiccaattaammeennttee  iinnddiiccaattoo  nneell  pprreesseennttee  ddiissppoossiittiivvoo..  
PPrreessssoo  iill  TTIICC,,  ssuu  aappppoossiittii  ttaabbeelllloonnii,,  vveerrrraannnnoo  aaffffiissssii  ii  rriissuullttaattii..  
  
PPeettttoorraallii  ––  SSaarraannnnoo  iinnsseerriittii  nneellllee  bbuussttee  ee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  iinnddoossssaattii  nneellllaa  ddiimmeennssiioonnee  

oorriiggiinnaallee..  
  
AAttttrreezzzzii  ppeerrssoonnaallii  ––  DDoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoonnsseeggnnaattii  pprreessssoo  llaa  ppoossttaazziioonnee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  

tteeccnniiccaa  ssoottttoo  llaa  ttrriibbuunnaa  aa  ffiiaannccoo  ddeell  TTIICC  aallmmeennoo  6600  mmiinnuuttii  pprriimmaa  ddeellllaa  ggaarraa  ee  ssee  
aapppprroovvaattii  ddoovvrraannnnoo  rreessttaarree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii  ttuuttttii  ggllii  aattlleettii..  SSaarraannnnoo  rreessttiittuuiittii  ddooppoo  llaa  
ffiinnee  ddeellllaa  ggaarraa  ddiieettrroo  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  rriicceevvuuttaa..  
  
ZZoonnaa  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  ––  SSaarràà  ddiissppoonniibbiillee  ll’’aarreeaa  cciirrccoossttaannttee  iill  ccaammppoo  ddii  ggaarraa  ee  
ll’’iimmppiiaannttoo  ccooppeerrttoo..          
  
CCaammeerraa  dd’’aappppeelllloo  ––  SSaarràà  aalllleessttiittaa  nneellllaa  zzoonnaa  llaattoo  ppaarrtteennzzaa  mm..11550000..    
GGllii  aattlleettii  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarrssii  pprreessssoo  llaa  CCaammeerraa  dd’’aappppeelllloo  mmuunniittii  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ddii  
iiddeennttiittàà,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’oorraarriioo  pprreevviissttoo  ddii  iinniizziioo  ggaarraa::  

--  2200  mmiinnuuttii  pprriimmaa  ppeerr  llee  ggaarree  ddii  ccoorrssaa  
--  3300  mmiinnuuttii  pprriimmaa  ppeerr  ii  llaannccii  ee  ii  ssaallttii  iinn  eesstteennssiioonnee  
--  4400  mmiinnuuttii  pprriimmaa  ppeerr  iill  ssaallttoo  iinn  aallttoo  

GGllii  aattlleettii  cchhee  nnoonn  ssii  pprreesseenntteerraannnnoo  iinn  ccaammeerraa  dd’’aappppeelllloo  nneeii  tteemmppii  iinnddiiccaattii  ssaarraannnnoo  eesscclluussii  
ddaallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ((rreegg..114422..55  RR..TT..II..))..  
EEvveennttuuaallee  mmaatteerriiaallee  nnoonn  ccoonnsseennttiittoo  vveerrrràà  rriittiirraattoo::  ggllii  aattlleettii  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree  llaa  

rriicceevvuuttaa  rreellaattiivvaa  pprreessssoo  iill  TTIICC  ppeerr  rriicchhiieeddeerrnnee  llaa  rreessttiittuuzziioonnee..  
  
AAcccceessssoo  aall  ccaammppoo  ee  uusscciittaa  --  LL’’iinnggrreessssoo  iinn  ccaammppoo  aavvvveerrrràà  uunniiccaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  llaa  

CCaammeerraa  dd’’aappppeelllloo..  DDooppoo  ii  rreellaattiivvii  ccoonnttrroollllii  ggllii  aattlleettii  sseegguuiirraannnnoo  ii  ggiiuuddiiccii  iinnccaarriiccaattii  
nneellll’’oorraarriioo  eeffffeettttiivvoo  ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  ddii  rriiuunniioonnee,,  cchhee  ddaarràà  llee  ooppppoorrttuunnee  iissttrruuzziioonnii  
aanncchhee  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll’’uusscciittaa..  

TTeeccnniiccii  ee  ddiirriiggeennttii  nnoonn  ssoonnoo  aammmmeessssii  nneellllee  zzoonnee  ddii  ggaarraa..  
  
Norme tecniche – Le progressioni del salto in alto e le battute del salto triplo saranno 
comunicate nel corso della riunione tecnica.  
Per quanto riguarda il salto in alto la misura minima di entrata possibile è di m. 0,80. 
 



Reclami – Si fa riferimento alla regola 146 R.T.I. e al punto 13 delle Norme Attività 
2018 con la precisazione che eventuali reclami in seconda istanza dovranno essere 
presentati al TIC accompagnati dalla prescritta tassa di Euro 100,00. 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda al R.T.I. 
e alle NORME ATTIVITA’ MASTER 2018, alle DISPOSIZIONI GENERALI, al 
Regolamento specifico del CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ SU PISTA 
MASTER pubblicate sul Vademecum Attività 2018.  
 
 
                     Il Delegato Tecnico 
             Franca Feducci 

                                                                                          


	

