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CIRCULAR :  28/ 2019 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : octubre de 2019 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

PROGRAMACIÓ TEMPORADA DE MARXA 
 
 
 
 
Programació de calendari 
 
Amb motiu de poder programar el Calendari Català de Marxa de la propera temporada totes les entitats y 
clubs federats que vulguin organitzar alguna prova de marxa i estiguin interessats en que les seves 
competicions figurin dintre del nostre calendari hauran d'enviar, degudament emplenat, a aquesta 
federació, no més tard del dia 16 d'octubre de 2019, l'imprès de sol.licitud que s'adjunta en full annex. 
 
 
 
Sol.licitud de Campionats de Catalunya 
 
Els clubs i entitats federades que estiguin interessades en organitzar algun campionat de Catalunya 
hauran d'indicar-ho a l'apartat "OBSERVACIONS" del full d'inscripció. Així mateix hauran de fer-nos 
arribar un dossier on s'indicarà: circuit, organització, premis, experiència, suport de l'ajuntament i altra 
informació considerada d'interès i que pugui ser decisiva en la decisió per atorgar el campionat. 
 
L'organitzador del Campionat de Catalunya Absolut haurà d'aportar una quantitat en metàl.lic no inferior 
als 750 € que, sumada a la que aportarà la federació, es destinarà a premis en metàl.lic per als primers 
atletes de les curses absolutes. 
 
L'adjudicació de les seus del Campionat de Catalunya es decidirà en reunió de Junta Directiva. La 
informació aportada en els dossiers i la quantitat econòmica destinada a premis en metàl.lic serà 
important a l'hora de decidir a qui se li atorga el Campionat. 
 
 
 
 
 
 

Recordem que les sol.licituds han d’arribar a la FCA no més tard del 
dia 16 d'octubre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Estruch i Valero 
Gerent 
(signat a l'original) 
 



(novembre 2019 - desembre 2020)

26/1 o 2/2 88è Campionat de Catalunya Abs-Sub23 (20km) i Sub20-18 (10 km) + Màster (5 km) a designar

2 o 8 Campionat de Catalunya de Promoció individidual-clubs i 10 km Màster en ruta a designar

16 Campionat d’Espanya en ruta (50 km homes i dones) Torrevieja (Alacant)
16 Campionat d’Espanya Sub20 i Sub16 per Federacions Torrevieja (Alacant)
16 Campionat d’Espanya Màster en ruta (20 km homes - 10 km dones) Torrevieja (Alacant)

22 Campionat d’Espanya 20 km Absolut-Sub23 homes i dones a designar

2-3 Copa del Món Minsk (BLR)

30 Gran Premio Internacional Cantones de Marcha A Coruña

13 Campionat d’Espanya d’Hivern de Promoció a designar

Segons sol.licituds
Campionat de Catalunya de Clubs a designar
Campionat de Catalunya Màster de 10.000 marxa (pista) a designar

Pendent
Campionat d’Espanya Màster en ruta (10 km homes - 5 km dones) a designar

PROJECTE CALENDARI DE MARXA  

FEBRER 2020

MARÇ 2020

MAIG 2020

DESEMBRE 2020


