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Introducció 
L’estadi és el lloc on es realitzen totes les proves. És un 
pista ovalada de 400m dividida en 6 o 8 carrils. L’Atletisme 
inclou moltes activitats: de carreres, saltar i llançaments.  

Les proves de l’Atletisme es poden dividir en curses i 
concursos. 
 

 

 

 

 

 

 



Fases de les carreres de velocitat (1) 
1.  Posició inicial o sortida: la majoria de les sortides 

comencen així. “Als seus llocs”, “Preparats, llestos, ja!” 

 

 

 

 

 

“als seus llocs” tots els corredors van a la posició de sortida, 
al seu carril a preparar-se  

“preparats” els corredors es posen com a la primera imatge 

“llestos” els corredors es posen com a la segona imatge 

“tret de sortida” ” els corredors reaccionen davant el tret i 
comencen a correr. 

Aquesta posició es realitzarà als 100, 200, 400, relleus, 
tanques 

2. Acceleració: es el moment on els sprinters guanyen 
velocitat i s’agafa la màxima velocitat.  



Fases de les carreres de velocitat (2) 

3. Gambada: has de mantenir la velocitat. A major gambada 
menor freqüència i a menor gambada major freqüència. 

4. Final: el tors és la part del cos que conta al finalitzar la 
prova. 

 

 

 

 



CURSES (1) – Carreres o curses 
Casi totes les disicplines de les curses es corren dintre de 
l’estadi menys la de marató. (100, 200, 400, relleus,  
tanques, 800, 1500, 3000, 5000, 10k). 

Sembla fàcil perque solament s’ha de correr, però hi ha una 
tècnica a cada disciplina. 

A més a més, totes tenen les mateixes fases: la sortida, 
l’acceleració, la gambada i el final. A cada disciplina la 
tècnica serà diferent.   

Reglament bàsic 

Hi ha diferents rondes de classificació o qualificació. El més 
ràpids avancen cap a la final. Aquells que tenen els millors 
resultats qualificatoris es posaran en els carrils del mig a la 
final.  

Corredors als 100, 200 i 400m han de mantenir el seu carrir 
durant tota la prova o podran ser desqualificats. Els atletes 
de 800 hauran de fer 100m pel seu carril I desprès podran 
canviar de carrils.  

Per guanaya la prova el guanyador ha d’entrar primer el seu 
tors 

El sortida nul·la serà quan el corredor surt abans del tret de 
sortida. A la segona vegada que ho faci serà desqualificat.  

 



CURSE (2) - TANQUES 
Hi ha sempre 10 tanques durant el recorregut  

Els atletes no seran penalitzats si toquen la tanca sense 
intenció i cau al terra. No obstant, seran desqualificats si ho 
fan intencionadament o si passen el peu o la came pel costat 
de la tanca enlloc de per sobre.  

Depèn del nivell i sexe la alçada de la tanca variarà. 



CURSES (3) – RELLEUS (1) 

El testimoni pot ser de metall, plàstic o fusta. No pot ser més 
llarg de 30cm o que pesi més de 50gr.  

Tots els relleus tenen 4 corredors. 4x100, 4x200, 4x400, 4x800 

Hi ha 2 zones: la pre-zona de 10m on hi ha l’atleta que rebrà el 
testimoni i podrà començar a correr quan vegi que l’atleta que 
porta el testimoni s’apropa i la zona de 20m on s’ha de lliurar 
obligatòriament el testimoni.  

El primer i tercer corredor han de portar el testimoni a la seva 
mà dreta, mentres que el segon i el quart l’han de portar a la 
seva mà esquerre.  

Seran desqualificats quan: 

•  L’intercanvi es produeix for a de la zona predeterminada 

•  El testimoni cau al terra.  

 

 

 

 



CURSES (3) – RELLEUS (2) 
2 formes d’intercanvi del testimoni: 

De baix cap adalt: el que rep el testimoni posa la seva mà 
en forma de V amb el seu polze i l’índex. El que rep el 
testimoni no pot mirar enrerere o mirar l’altra atleta.  

 

 

 

 

 

De dalt cap abaix: el braç de l’atleta que rebrà el testimoni 
s’haurà de posar amunt amb la seva mà mirant cap amunt. 
L’atleta que arriba posa el testimoni a la seva mà. 

 

 

Sempre has de passar 
el testimoni a la mà 
cont ràr ia de l ’a l t ra 
a t le ta . S i tens e ls 
testimoni a la mà dreta li 
passaras al següent a la 
seva mà esquerre.  



CONCURSOS – SALT LLARGADA (1)  

Tots els concursos de salts (alçada, triple, llargada) tenen 
semblances. Tots tenen 6 salts a realitzar i escolleixen el 
millor dels 6.  

Fases del salt (llargada): 

•  Carrera: 40m mínim. Els saltadors poden posar 1 o 2 
marcadors durant el recorregut per guiar els seus passos.  

•  Batuda: desprès de la batuda començarà la fase aèrea. 
Es una taula fusta al terra de 20 cm d’amplada. Els atletes 
poden trepitjar-la però no sobrepassar-la. Després 
d’aquesta hi ha una altra taula de 10cm d’amplada però 
de platelina.  

•  Aèrea: succeeix quan l’atleta està volant.  

•  Caiguda: succeeix quan l’atleta toca el terra.  

Quan el nul el salt? 

•  Quan l’atleta toca la plastelina  

•  Quan l’atleta desprès del salt marxa per on ha caigut. 



CONCURSOS – LLANÇAMENTS 

TOTS els llançament (disc, javelina, pes..). Tenen 6 
llançaments i el millor resultat és el que agafen.  

Fases del llançament: 

•  Agafada: s’agafa l’objecte i el preparem per moure’l i 
moure’ns.  

•  Moviment: moviment que el nostre cos fa per impulsar o 
incrementar la velocitat del nostre cos i l’objecte.  

•  Llançament: cadascú (disc, javelina o pes) tenen 
diferents tècniques 

•  Final: succeeix després del llançament. L’atleta intenta 
equilibrar-se i no sortir fora de la zona predeterminada pel 
llançament. 

 



CONCURSOS – LLANÇAMENTS – PES (1) 

El pes de l’objecte varia segons el sexe.  

Tenen 6 llançaments i el millor resultat és el que es queda. 

Els atletes estan dintre del cercle i no poden sortir fora fins 
que el pes toqui el terra. 

 

 



CONCURSOS – LLANÇAMENTS – DISC (2) 

El pes del disc varia entre nois i noies. És molt important no 
agafar-lo, sinó subjectar-lo correctament.  

Tenen 6 llançaments i el millor és el que s’agafa.  

Els atletes estan dintre del cercle i no poden sortir fins que el 
disc toqui el terra. Si surten fora del cercle durant el 
moviment és nul.  

Hi ha diferents formes de llançar el disc. Aquesta és una 

A     B 



CONCURSOS – LLANÇAMENTS – JAVELINA (3) 

El pes de la javelina varia segons el sexe. Hi ha diferents 
formes d’agafar la javelina.  

 

 

 

 

Tenen 6 llançaments i el millor és el que s’agafa.  

El llançador s’aproxima amb una carrera de 30 – 36 m. Al 
finalitzar la cursa, hi ha una taula de metall o fusta. Si l’atleta 
la creua serà nul.  

La javelina es llançada a una zona predeterminada. Ha 
d’aterrar correctament per a que sigui legal el llançament.  

VIDEO ACTUAL https://youtu.be/t1KD0nayvd4  

VIDEO HISTÒRIC https://youtu.be/iYnN3BFQpr4  

 

 

 



CONCURSOS – LLANÇAMENTS – JAVELINA (4) 


