
CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB14 DE CLUBS 
EN PISTA COBERTA 

 
1. Competició 
 
a) Poden participar-hi tots els/les atletes de la categoria SUB14 (nascuts/des els anys 
2008 i 2009) que pertanyen als clubs inscrits, sempre que estiguin en possessió de la 
llicència de la FCA actualitzada per a la temporada en curs i tramitada pel club al 
qual representin. 
 
b) Cada equip estarà representat per un atleta per prova i un equip als relleus. Cada 
atleta només pot participar en una prova i el relleu. 
 
Les proves a realitzar són: 60 m.ll., 600 m.ll., 1000 m.ll., 2000 m.ll., 60 m.t., 2000 
m.m., Alçada, Perxa, Llargada, Triple, Pes, Relleus 4 x 200. 
 
c) Els atletes hauran de tenir a disposició del Jutge Àrbitre, per si ho requerís en 
qualsevol moment, els documents que els identifiquin (llicència, carnet d'atleta) 
 
d) Els jutges poden impedir la participació de qualsevol atleta que incompleixi la 
normativa de la IAAF-RFEA pel que es refereix a la publicitat en la vestimenta. Així 
mateix poden impedir la participació d’un atleta quan no vesteixi la samarreta del 
club al qual representi, o si ha manipulat el dorsal. 
 
e) No hi pot participar cap atleta fora de concurs. 
 
f) A les proves de llargada, triple i pes els atletes realitzaran 3 intents, l’ordre de 
participació es mantindrà durant tot el concurs. 
 
g) Col·locació dels llistons 
 
Alçada Masculí: 1.25-1.30-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56 i després de 3 en 3 cm. 
Alçada Femení: 1.15-1.20-1.25-1.30-1.35-1.38-1.41-1.44 i després de 3 en 3 cm. 
Perxa Masculí: 2.00-2.20-2.40-2.50-2.60 i després de 10 en 10 cm. 
Perxa Femení: 1.80-2.00-2.20-2.30-2.40-2.50 i després de 10 en 10 cm. 
 
Els participants poden demanar múltiples inferiors a 10 cm. en la prova d’alçada i 20 
cm. en la prova de perxa, (sempre i quan sigui tècnicament possible), fins arribar a 
l’alçada inicial del llistó. Un cop assolida aquesta alçada hauran de seguir amb les 
establertes. Si només restés en competició un atleta, pot canviar-se la cadència de 
les alçades al seu gust. 
 
h) Taula de batuda (triple salt) 
 
A la prova de triple salt s’utilitzen un màxim de 2 taules de batuda.  
 
i) Els atletes que vulguin competir amb artefactes de la seva propietat hauran de 
lliurar-los al Director Tècnic 1 hora abans de la prova, per tal que siguin contrastats. 
 
j) Es faran dues sèries a la prova de  4x200, agrupant-se els equips segons la 
puntuació aconseguida en l’encontre. A la 1a. sèrie participaran els clubs classificats 
des de la 5a. a la 8a. posició, fent-ho a la 2a. de 1r. al 4rt. classificat. Els carrers 
s’atorgaran segons l’ordre de participació. 



 
2. Participació i inscripcions 
 
Podran inscriure’s tots els clubs que estiguin interessats en participar-hi, per a la 
qual cosa hauran de presentar un estat de marques puntuat segons la Taula IAAF de 
Pista Coberta. Aquest estat de marques es pot descarregar en la web de la FCA  
 
http://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/estatmarquespcpromocio.xlsx 
 
Prendran part els 8 clubs per categoria que millor puntuació assoleixin en la suma de 
les puntuacions de totes les proves.  
 
La data límit per a la sol·licitud de participació serà el dia 15 de febrer de 2021 
AQUESTA DATA ÉS IMPRORROGABLE 
 
Per tal d’ajudar a cobrir les despeses organitzatives d’aquest Campionat, cada equip 
participant en aquest Campionat haurà d’abonar 20 euros. 
 
Una vegada rebuda la confirmació de participació, els clubs classificats hauran de fer 
la inscripció, mitjançant el programa ISIS fins les 22.00 hores del dimecres anterior a 
la competició. 
 
S’autoritza un màxim de 6 canvis sobre la inscripció, Els canvis poden realitzar-se fins 
a 15 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la prova que s’hagi de modificar. 
Els relleus no es comptabilitzaran com a canvis. 
 
Normes per omplir els estats de marques : 
 
Les marques, seran les aconseguides des de l’1 de gener de 2020 fins el 14 de febrer 
de 2021.  
 
Un atleta només pot figurar a l'estat de marques del club al qual pertany l'actual 
temporada, malgrat que les marques amb les quals hi figuri les hagi assolit mentre 
pertanyia a un altre club. Per tant, cap club no pot fer figurar a l'estat de marques 
els atletes que no hagin tramitat fitxa amb ell. Cada atleta només podrà puntuar en 
una prova. 
 
 
3. Sistema de Puntuació 
 
a) La puntuació serà de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punts segons classificació per prova. No 
hi ha marques mínimes per puntuar. Només deixaran de puntuar els atletes que facin 
nuls, es retirin o siguin desqualificats pels jutges, és a dir, els que no assoleixin 
marca. 
 
b) Si en finalitzar l’encontre hi hagués empat de punts, classificaria primer l’equip 
que hagi assolit més primers llocs, si persistís l’empat, l’equip que hagi assolit més 
segons llocs i així successivament. 
 
4. Normes Complementàries 
 
La Federació Catalana d'Atletisme i els Clubs participants no es fan responsables dels 
danys materials i/o morals que poguessin causar o causar-se els participants. 
 



El sol fet de participar a la competició inclou l'acceptació del present reglament en 
la totalitat de tots els articles i apartats per part dels Clubs, els quals HAURAN DE 
FER CONÈIXER EL REGLAMENT ALS SEUS ATLETES. 
 
Tot allò no previst en aquest Reglament, es regirà per les normes de la IAAF i la 
Normativa de Competicions de la FCA. 
 
5. Horari i Ordre de Proves – 21 de febrer - Palau Sant Jordi – Barcelona  
 

9,30   Perxa (F) Alçada (M) Triple (F) 

9,50  Pes (F)    

10,05 60 m.t. (F)     

10,15 60 m.t. (M)    Triple (M) 

10,25 60 m.ll. (F)     

10,30 60 m.ll (M)       

10,40 2000 m.m. (F)     

10,45  
  Alçada (F)  

11,00 2000 m.m. (M)  Perxa (M)  Llargada (F) 

11,20 600 m.ll. (F)     

11,30 600 m.ll. (M) Pes (M)    

11,45     Llargada (M) 

11,50 2000 m.ll. (F)     

12,00 2000 m.ll. (M)     

12,10 1000 m.ll. (F)     

12,15 1000 m.ll. (M)     

12,25 4 X 200 (F)     

12,35 4 X 200 (M)     

 
  
6. Premis 
 
Trofeu als tres primers equips classificats d’ambdues categories.  
 



 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT RESPECTE A LA COVID19 

 

NOM: 

DNI: 

 

NOM REPRESENTANT LEGAL (menors): 

DNI REPRESENTANT LEGAL (menors): 

 

CONTACTE (telèfon mòbil o correu electrònic):  

 

amb Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana d’Atletisme; comparec i com millor 
procedeixi 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva  persona cap de les següents circumstàncies: 

 No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ...) o qualsevol altra 
quadre infecciós. 

 No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada 
per infecció de COVID-19 en els 10 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.  

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures 
necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sotasignat 
atorga el consentiment exprés perquè la Federació tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i 
preventiu.  

Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques de 
protecció i higiene adoptades la Federació Catalana d’Atletisme pel correcte desenvolupament de la pràctica 
esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa Federació o pels 
seus clubs afiliats. El compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels 
participants, amb total indemnitat de la Federació o el club organitzador dels contagis que en el seu cas es 
poguessin produir. 

I per a que així consti als efectes oportuns, 

SIGNO 

 

 

 

A                                                                    , el                                      de                                   de 2021 

 



 

 
 
 
 
 

Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida del municipi 
per la crisi sanitària causada per la COVID-19 

 

Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi dins del territori de Catalunya, 
d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per les 
quals s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat d’entrada i sortida de persones 
del municipi, per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Certifico que el meu desplaçament està relacionat amb l'activitat especificada a continuació (marqueu 
la casella corresponent): 

 

Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials 

Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals sempre 
que no es puguin fer telemàticament 

 

Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil 
 

Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada 
 

Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o 
persones especialment vulnerables 

Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris 
limítrofs sempre que no es puguin fer telemàticament 

 

Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials sempre que no 
es puguin fer telemàticament 

 

Renovacions de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables 
sempre que no es puguin fer telemàticament 

Realització d’exàmens o proves oficials inajornables 
 

Exercici del dret de manifestació i de participació política 
 

A causa de força major o situació de necessitat 
 

Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada com cal 

 

 

 
 

Dades personals i signatura 
 

Nom i cognoms DNI / NIF 
 
 

Signatura i data 

 


