CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA ATLÈTICA EN RUTA
INDIVIDUAL I PER EQUIPS
1. Competició
El Club d’Atletisme Viladecans, per delegació de la Federació Catalana d'Atletisme,
organitza el CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA ATLÈTICA EN RUTA INDIVIDUAL i PER
EQUIPS, de categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet el proper 19 de febrer de 2017.
Els horaris i distàncies de les curses són els següents:
10.00 h.
10.00
10.35
11.00
11.25
11.40
11.55
12.05

Cadet Femení
Cadet Masculí
Infantil Femení
Infantil Masculí
Aleví Femení
Aleví Masculí
Benjamí Femení
Benjamí Masculí

5.000 m.
5.000 m.
3.000 m.
3.000 m.
2.000 m.
2.000 m.
1.000 m.
1.000 m.

2. Participació
a) Les categories que participen en aquests Campionats són:
Benjamí:
Aleví:
Infantil:
Cadet:

atletes nascuts/des els
atletes nascuts/des els
atletes nascuts/des els
atletes nascuts/des els

anys 2008 i
anys 2006 i
anys 2004 i
anys 2002 i

2009
2007
2005
2003

Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència diligenciada
obligatòriament per la FCA tramitada per a la temporada en curs.
b) Cada participant solament tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho
en dues serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.
c) A totes les curses hi haurà dues classificacions: la individual i per equips. La
classificació per equips decidirà el CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS.
d) Puntuaran els equips que classifiquin 3 o més atletes a l’arribada. La puntuació es
farà atorgant 1 punt al primer classificat, 2 al segon... i així successivament. Serà
guanyador el club català que obtingui la puntuació més baixa de la suma dels seus 3
millors atletes classificats. En cas d’empat es resoldrà a favor de l’equip que tingui un
atleta classificat en millor posició.
3. Inscripcions
Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del programa d’inscripcions de la
INTRANET. La data límit serà el dimecres anterior a la competició i el dimecres la FCA
publicarà al seu web els atletes acceptats.

4. Reclamacions
Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després
de coneguda la classificació de la cursa. 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.
5. Premis
Campionat de Catalunya de Clubs
Trofeu als tres primers equips catalans classificats en les categories Benjamí, Aleví,
Infantil i Cadet, tant femení com masculí.
Campionat de Catalunya Individual
Medalla als tres primers classificats de cada categoria.
6. Normes complementàries
Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o
qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.
EL Club d’Atletisme Viladecans i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els
participants i espectadors durant aquesta competició.
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en
aquest Reglament.
Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana
d'Atletisme d'acord amb el reglament de la IAAF. i la normativa de competicions de la
FCA.
7. Criteris de selecció al Campionat d’Espanya de Marxa
Es classificaran directament els 2 primers del Campionat de Catalunya en ruta i 2 atletes
més a criteri del Comitè Tècnic de la FCA. Tots quatre atletes han de tenir la mínima
de participació RFEA per poder ser seleccionat/da. El Comitè Tècnic es reserva el dret
de deixar vacant un equip si no ni ha, com a mínim, tres atletes que tinguin la mínima
de participació RFEA.
En cas de dubte entre diversos atletes, es valorarà la possibilitat de seleccionar un/a
cinquè/na representant en algun dels equips.

