Document d’ús intern per a la FCA i els Jutges Mesuradors de circuits.
MESURA I HOMOLOGACIÓ DE CIRCUITS PER A PROVES D’ATLETISME EN RUTA
Atès que, d’acord amb l’article 240.3 de les Regles de Competició de la IAAF, a les curses per
carretera cal garantir que el recorregut de les mateixes no sigui mai inferior a la distància
oficial de la prova, la FCA arbitrarà les disposicions oportunes per tal que abans del
desenvolupament d’una cursa, el circuit sigui mesurat per personal especialitzat i homologat
per la FCA, d’acord amb les directrius de la IAAF a aquest respecte.
Per aquest motiu es disposa la següent Normativa que hauran de complir les diverses parts
implicades, per tal de poder estendre el corresponent Certificat d’Homologació dels circuits on
es desenvolupin competicions d’atletisme en ruta i poder així incloure‐les en el calendari de
competició de la FCA.

NORMES PER A L’HOMOLOGACIÓ DE CIRCUITS ON DESENVOLUPAR PROVES D’ATLETISME EN
RUTA (Curses i marxa)
1.‐ Totes les proves d’atletisme en ruta del calendari de la FCA de 10 km, 15 km, 20 km, Mitja
Marató, 25 km, 30 km, Marató (42,195 km), 100 km, Relleus en carretera i proves de marxa
fora de l’estadi, hauran de desenvolupar‐se en circuits que disposin del corresponent Certificat
d’Homologació expedit per la FCA.
2.‐ Els organitzadors de proves d’atletisme en ruta poden demanar a la FCA l’homologació de
circuits per a desenvolupar‐hi proves de distàncies diferents a les relacionades a l’apartat 1.
3.‐ La FCA no inclourà en el seu calendari les proves en ruta (curses i marxa) de les distàncies
especificades en el punt 1, que es desenvolupin en circuits que no disposin del corresponent
Certificat d’Homologació.
4.‐ Les marques aconseguides pels atletes participants en proves desenvolupades en circuits
que no disposin del corresponent Certificat d’homologació no seran reconegudes per la FCA.
5.‐ Per tal de poder mesurar i homologar circuits on desenvolupar proves d’atletisme en ruta la
FCA disposa d’un conjunt de persones, que a partir d’ara anomenarem Mesuradors, amb la
corresponent formació per a poder desenvolupar les tasques de mesura de circuits i proposar
la seva Homologació. El procediment de mesura dels circuits serà mitjançant el mètode de la
bicicleta calibrada i es desenvoluparà d’acord amb el que es detalla al IAAF Distance Running
Manual.
Una vegada mesurat el circuit el Mesurador confeccionarà un informe d’Homologació, d’acord
amb el model oficial, que es podrà descarregar des de la pàgina web de la FCA, que quan
estigui acabat farà arribar al Responsable d’homologació de Circuits de la FCA. Aquest el
revisarà i comprovarà la seva validesa, per tal de fer‐lo arribar a la FCA que s’encarregarà
d’estendre el corresponent Certificat d’Homologació. La FCA farà arribar a l’organitzador de la
prova aquest certificat juntament amb l’informe del mesurador.
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6.‐ D’acord amb la seva capacitat i formació, els Mesuradors de la FCA, estaran distribuïts en
dos nivells que anomenarem Nivell FCA 1 i Nivell FCA 2. En el moment de redactar‐se aquesta
Normativa, la composició dels Nivells FCA és la següent:
NIVELL FCA 1
CASTAÑO COMPARADA, EMILI
CLUA LLARCH, JOSEP FRANCESC
NINOT CORT, RAMON
REINOSO SOLER, JORDI
SOLANA ROS, SERGIO
SOLE ESCUDE, JOSEP

NIVELL FCA 2
ALTES PERELLO, JOSEP MARIA
AUSIN ORTEGA, ANASTASI
CLUA ANMELLA, LLUÍS
FRIGOLA LLUANSI, PERE
HUEDO ROSERO, GERMAN
MATUTE MARTINEZ, MIGUEL
MORENO GARCIA, SERGIO
MUÑOZ GARCIA, MERCE

7.‐ .‐ Per a poder accedir a la categoria de Mesurador Nivell FCA 2, caldrà tenir llicència en
vigor com a jutge de la FCA i superar, amb qualificació positiva, els corresponents cursos de
formació que es convoquin a l’efecte. Tanmateix podran pertànyer a aquest nivell aquells
jutges de la FCA que superin el curs d’accés al Panel B de Medidores de la RFEA.
8.‐ Per a poder accedir a la categoria de Mesurador Nivell FCA 1, caldrà ser Mesurador Nivell
FCA 2, haver fet un mínim de 3 mesures com a Mesurador Nivell FCA 2, tenir llicència en vigor
com a jutge de la FCA i superar, amb qualificació positiva, els corresponents cursos de
formació que es convoquin a l’efecte. Tanmateix podran pertànyer a aquest nivell aquells
jutges de la FCA que superin el curs d’accés al Panel A de Medidores de la RFEA o bé els cursos
d’accés a Homologadors de la IAAF sigui quin sigui el nivell.
9.‐ La pertinença als col∙lectiu de Mesuradors FCA només habilita per a mesurar circuits on es
desenvolupin proves del calendari autonòmic de la FCA.
10.‐ La falta d’activitat continuada i voluntària d’un mesurador pot representar la seva exclusió
del col∙lectiu de Mesuradors de la FCA. Tanmateix els Mesuradors poden ser exclosos del
col∙lectiu a petició pròpia o bé a proposta de la FCA si aquesta aprecia raons que ho justifiquin.
11.‐ La mesura dels circuits amb recorreguts fins a 10 km (inclòs) serà feta per un sol
Mesurador que tant pot ser de Nivell FCA 1 com de Nivell FCA 2. Si per a mesurar el circuit es
fa necessari construir una base de calibrat el Mesurador ho farà amb la col∙laboració de
personal de l’organització. Tanmateix, la mesura de les modificacions d’un circuit, (no poden
ser superiors al 5% de la longitud del mateix), serà feta per un sol mesurador.
12.‐ La mesura dels circuits amb recorreguts superiors a 10 km serà feta per dos Mesuradors i
caldrà que almenys un dels dos pertany al Nivell FCA 1. El mesurador de Nivell FCA 1 serà
l’encarregat de confeccionar l’Informe d’Homologació així com de fer totes les gestions amb
l’organitzador per preparar i efectuar la mesura del circuit.
13.‐ El material necessari per a efectuar la mesura del circuit i l’elaboració del corresponent
informe, (Bicicleta, cinta metàl∙lica, ordinador, etc.), serà aportat pels Mesuradors, mentre que
la FCA lliurarà a cadascun d’ells un comptador Jones que el Mesurador haurà de retornar a la
FCA en el moment que deixi de exercir les seves funcions com a tal.
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14.‐ Els Mesuradors de la FCA no podran actuar com a mesuradors de circuits si no han estat
designats per la FCA.
15.‐ Les despeses derivades de la mesura del circuit i de l’elaboració del corresponent informe
aniran a càrrec de l’Organitzador de la cursa, i l’import d’aquestes despeses és el següent:
Circuits fins a 10 km (inclòs)
Un Mesurador

158 €

Circuits superiors a 10 km i fins a Mitja Marató (inclosa)
Un Mesurador Nivell FCA 1(encarregat de fer l’informe)
Un Mesurador Nivell FCA 2
Total

212 €
106 €

Circuits superiors a Mitja Marató i fins a Marató (inclosa)
Un Mesurador Nivell FCA 1(encarregat de fer l’informe)
Un Mesurador Nivell FCA 2
Total

265 €
200 €

Modificació d’un circuit (no superior al 5% del recorregut)
Un Mesurador

318€

465€

84 €

Cas de circuits de distàncies superiors a la Marató, la FCA estudiarà cada cas i determinarà el
valor de l’homologació.
A aquestes despeses cal afegir, quan siguin necessaris, els desplaçaments, [0,19 €/Km i peatges
amb comprovant (no s’aplicarà la compensació per temps de desplaçament ja que aquest
import només es contempla per les actuacions amb tarifa de Jutge)] i la dieta de menjar
passades les 14.30 hores en desplaçaments superiors a 50 km [18 € (s’adjuntarà comprovant)].
L’organitzador serà el responsable de la compra del material fungible necessari per al
mesurament (claus, pintura, etc), així com l’allotjament en cas necessari, que serà reservat i
abonat directament pel mateix organitzador.
16.‐ Els Mesuradors, una vegada efectuada la mesura i elaborat el corresponent informe, faran
arribar a la FCA la liquidació de despeses generades. La FCA s’encarregarà de gestionar el
cobrament amb l’organitzador i d’abonar als Mesuradors les quantitats corresponents.
Setembre de 2013
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