NORMATIVA GENERAL PISTA COBERTA

1)

Podran participar-hi tots els atletes que tenint llicència degudament tramitada, per a la
temporada en curs, a la Federació Catalana d'Atletisme igualin o millorin les marques mínimes
exigides i compleixin els requisits establerts a cadascuna de les competicions organitzades per
la FCA
No es consideraran com a mínimes les marques assolides amb vent superior al reglamentari, o
fora del termini de consecució de mínimes establert.

2)

L'Àrea Tècnica de la FCA es reserva el dret d'invitar a alguns atletes que consideri d'interès.

3)

Els atletes que pertanyin a altres Federacions poden participar en aquestes proves si ho
sol.liciten, per escrit, amb suficient anticipació, i l’Àrea Tècnica dóna la seva autorització.

4)

Els atletes pertanyents a clubs de la FCA que tinguin llicència per una altra federació i els
atletes estrangers amb llicència per la FCA podran participar en totes les competicions que
organitza la FCA. En els Campionats de Catalunya podran participar en totes les fases del
Campionat inclosa la final, però no podran assolir medalla ni el títol de Campió de Catalunya, a
excepció d'aquells atletes estrangers que per 3r any consecutiu hagin diligenciat llicència amb
la FCA.
Els atletes estrangers de les categories Sub18 i inferiors tidran els mateixos drets que els
atletes catalans.

5)

Els atletes que no pertanyin a la Federació Catalana d’Atletisme es consideraran, als
Campionats de Catalunya, "fora de concurs" per la qual cosa no tindran dret al premi oficial del
Campionat. Així mateix, en les curses només tindran dret a participar en la primera ronda, en
els llançaments i salts horitzontals només podran fer tres intents. (Si hi ha 8 atletes o menys els
hi serà permesa la participació fins arribar a aquest nombre).

6)

És obligatori que els participants competeixin amb la samarreta del seu club, podent el Jutge
Àrbitre impedir la participació de qui no compleixi aquesta norma. Els atletes independents no
poden dur cap tipus de publicitat, únicament el logotip del fabricant del material esportiu.

7)

L'Àrea Tècnica i el Comitè de Jutges de la FCA recorden als atletes i delegats de clubs que
podran realitzar-se els canvis que tècnicament siguin necessaris en els horaris i ordre de
proves, si les circumstàncies així ho aconsellessin o obliguessin.

8)

Sempre i quan no s'especifiqui altra cosa, les proves corresponen a la categoria absoluta i, per
tant, el pes dels artefactes i l'alçada de les tanques és la corresponent a aquesta categoria.

9)

Durant la celebració de qualsevol competició només tindran accés a l'interior de la pista els
membres del jurat, els atletes que estiguin participant en alguna prova i les persones
autoritzades pel Jutge Àrbitre.

10)

Durant el decurs d'un Campionat, un atleta pot ser exclòs de participar en una o vàries proves
en el cas que havent-se classificat a les eliminatòries, sèries o semifinals no hi participi a la
següent fase, o bé que havent confirmat la seva inscripció no participi sense donar una raó
vàlida.
Cas que en alguna de les proves a les quals està previst realitzar semifinals no es presentés a
confirmar el nombre mínim d’atletes necessaris per a la seva realització, serà suspesa, passantse a disputar la final a l’hora prevista en l’ordre horari.
En els Campionats de Catalunya Individuals i de clubs s'acceptarà la participació de menys de 3
atletes (segons l'article 3 de la Normativa de Competicions)
A les proves de salts horitzontals i llançaments, passaran vuit atletes a disputar la millora. Els
intents de millora es realitzaran en ordre invers a la classificació dels 3 primers intents.
Les curses es faran amb cronometratge elèctric.

A les proves de 200 i 400 m.ll. del Campionat de Catalunya en pista coberta per a les categories
absolut, sub-23, sub20 i sub18 es faran dues finals (FINAL 1 i FINAL 2). A les finals
participaran els 8 atletes que es classifiquin de les 3 semifinals realitzades (els 2 primers
classificats de cada semifinal i els 2 millors temps). La composició de les finals es realitzarà de
la manera següent:
 FINAL 1: El guanyador de la tercera semifinal més ràpida i l'atleta més ràpid dels segons classificats
participaran pels carrers 5-6 (a sorteig). Els 2 atletes classificats per temps participaran
pels carrers 3-4 (a sorteig).
 FINAL 2: Els guanyadors de les dues semifinals més ràpides participaran pels carrers 5-6 (a
sorteig). El segon i tercer més ràpids dels segons classificats participaran pels carrers 3-4
(a sorteig).
A la 1a eliminatòria l'assignació de carrers entre els atletes participants es realitzarà en funció al
rànquing de marques segons normativa IAAF.
11)

En els Campionats, tant individuals com de clubs, les inscripcions hauran de fer-les els clubs a
través del programa "INTRANET" del web de la RFEA, dintre dels terminis establerts.
No serà admesa cap inscripció en la qual no hi figurin totes les dades requerides en la inscripció.

12)

La Federació Catalana amb l’objectiu de que el nombre d’inscripcions dels Campionats de
Catalunya corresponguin, el màxim possible, a la realitat de la participació cobrarà 3 € a cada
club per inscripció d’atleta feta i que no competeixi, sense causa justificada o comunicada amb
anterioritat al dia de la competició, i sempre que el nombre d'incompareixences sigui superior al
10 % del total d'inscripcions (p.e. si un club fa 4 inscripcions i només competeixen 3 pagarà 3 €;
si un club fa 10 inscripcions i només competeixen 9 no pagarà res). Aquest import li sera
carregat al seu compte amb la Federació.

13)

En els Campionats, els atletes participants hauran de confirmar la seva participació i retirar el
dorsal fins a 1 hora abans de començar la prova. Els dorsals no podran ser manipulats, podent
el Jutge Àrbitre impedir la participació de qui no compleixi aquesta norma.
Els atletes hauran de passar OBLIGATÒRIAMENT per la "Cambra de Requeriments" en l'horari
que figurarà en el full de "NORMES TÈCNIQUES" que serà lliurat als atletes en el moment de
retirar el dorsal, així mateix, aquestes normes, també es faran públiques al web de la FCA la
mateixa setmana del Campionat. En aquestes “Normes” hi figurarà tota la informació
complementària corrresponent al Campionat.

En els controls els atletes també hauran de passar obligatòriament per la Cambra de
Requeriments dintre dels horaris indicats en el Reglament específic de cada control, a excepció
dels atletes de salt amb perxa que aniran directament a la prova. El pas per la cambra serà,
únicament, per a controlar l’accés a pista.
14)

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment 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'interessat. 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.

15)

Premis Campionats de Catalunya :
Medalla als tres primers classificats de cada prova.

16)

Puntuació per quips Campionats de Catalunya :
Es farà una classificació puntuant els vuit primers classificats de cada prova que pertanyin a
clubs catalans. La puntuació serà de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punts. Els atletes independents o
pertanyents a clubs de fora de Catalunya no es comptabilitzaran realitzant-se la puntuació com
si no haguessin participat.
A les proves que es disputin per carrers puntuaran primer els participants a la final, i la resta de
punts s’assignaran segons les marques assolides a les semifinals pels atletes que no han
arribat a la final.
Es farà una classificació separada per equips masculins i femenins, i una classificació conjunta.
Cas d’empat a punts, guanyarà l’equip amb més primers llocs. De persistir l’empat es
comptaran els segons llocs, i així successivament.

17)

La Federació Catalana d'Atletisme no es fa responsable dels possibles danys morals i/o
materials que poguessin causar o causar-se els participants en aquestes proves.

18)

Aquest Reglament es complementa amb la Normativa de Competició de la FCA i tot allò no
previst es regirà per les normes de la IAAF.

