CONTROL ABSOLUT - Gran Premi Cosell Comarcal de la Selva – 14 de Març 2021
Reglament
Art.1. Conjuntament amb el CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ATLETISME ADAPTAT OPEN, els
organitzadors celebraran una jornada de Control Absolut “Gran Premi Consell Comarcal de la Selva”, a
les pistes d'atletisme de Lloret de Mar, sota el control del Comitè de Jutges de la Federació Catalana
d’Atletisme i cronometratge electrònic.
Art. 2. Podran participar tots els atletes que disposin de llicència Federativa per l’any 2021, cadascú a les
proves programades. La inscripció es farà per INTRANET, tancant-se el dilluns 8 de març. La inscripció és
gratuïta pels atletes pertanyents al Club Atletisme Lloret - La Selva. Els atletes d'altres clubs podran
participar abonant:
Absoluts:

1 prova 5€ - 2 proves 7€

NO s’admetran inscripcions a la mateixa pista.
Els atletes pertanyents al club organitzador que no tinguin llicència federativa, i per tant no puguin ser
inscrits per la INTRANET, seran inscrits mitjançant correu electrònic enviat a fecpc@fecpc.cat, amb el
mateix termini.
Per tal de complir amb la normativa COVID, es podran limitar les inscripcions, en aquest cas es farà per
rigorós ordre d’inscripció. Un cop tancades les inscripcions és confirmaran els atletes inscrits.
Art. 3. Tant els accessos a la pista com la normativa COVID per aquesta competició es farà arribar als
clubs inscrits, un cop tancada la inscripció.
Art. 4. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de conèixer
els resultats. Aquest un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual
comunicarà a l’interessar. Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació. Les
reclamacions al Jurat d’Apel·lació es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 50€, com a dipòsit, el
qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lació seran
inapel·lables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències
noves concloents.
Art. 5. Hi haurà trofeu per la millor marca masculina i femenina absoluta segons taula de puntuació IAAF
2017. Aquest trofeu es farà arribar a posteriori per tal d’evitar que els atletes s’hagin d’esperar al final
de la jornada per saber el guanyador.
Art 6. Tot allò no previst en aquest reglament serà d'acord amb el Reglament Federatiu.
Art 8. Horaris: L’horari podrà ser modificat si així ho determina el Jutge Àrbitre, per tal d’adaptar-lo a les
proves del Campionat que es realitzen conjuntament, o bé per donar compliment a la normativa COVID.
Es confirmarà l’horari un cop es tanquin les inscripcions.
Art. 9. Hi haurà cambra de requeriments.

Nota: En el moment de la recollida del dorsal s’haurà de lliurar el full de
responsabilitat COVID (adjunt al final del document)
Per tal de sol·licitar el certificat de desplaçament a la competició, s’haurà de
demanar a fecpc@fecpc.cat, a partir del dimecres 10 de març.

Data límit inscripció: 8 de març

HORARI DE PROVES (PROVISIONAL)
10:30
11:40
11:55
12:15
12:20
12:30
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50

Llargada F
100 m.ll M
100 m.ll F
1.500 m.ll. M
1.500 m.ll. F
Llargada M
5.000 m.ll. M-F
200 m.ll. F
200 m.ll. M
400 m.ll. M
400 m.ll. F
800 m.ll. M
800 m.ll. F

Declaració Responsable
En/na [Nom i cognoms]

amb DNI/NIE [Número]

;

En cas de menor d’edat, [Nom i cognoms]
amb DNI/NIE [Número]
tutor/a de l’esportista menor d’edat [Nom i cognoms]

en qualitat de pare, mare o

Declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.
c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que
hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19,
m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi
pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la mateixa instal·lació.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i
accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment,
que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació
esportiva.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol
cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos
responsables davant de qualsevol incidència.
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, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives
organitzades per la FECPC, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el
tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Signatura

En el cas de menors d’edat: Nom i DNI del pare/mare/tutor/a:
[Localitat], [dia] de [mes] de 2021
FEDERACIÓ ESPORTIVA CATALANA DE PARALÍTICS CEREBRALS és l’entitat Responsable del Tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD
i la LOPDGDD, i demés normativa legal vigent en protecció de dades. Les tracta per a seguir mantenint la relació amb vostè i prestar-li el Servei
sol·licitat. Les dades les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers, excepte per imperatiu legal i els casos ja
prèviament determinats. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a Rbla. Guipúscoa núm. 23-25 1F,
08018, Barcelona o enviant un correu electrònic a rgpd@fecpc.cat, o contactant al Delegat de Protecció de Dades, PYMELEGAL, S.L. a l’email
anteriorment indicat. Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Per a qualsevol reclamació pot acudir a l’autoritat de control
www.aepd.es. Per a més informació sobre Protecció de Dades, consulti la nostra pàgina web: http://www.fecpc.cat/PRIVACIDAD_fecpc.pd

