3r GRAN PREMI DE MARXA en Ruta del KNLTS – Trofeu PEPE BERLANDINO
REGLAMENT
 El Club d’Atletisme Canaletes-Sant Martí, amb la col·laboració de l’Institut Barcelona d’Esports i
l’Ajuntament del Districte de Sant Martí de Barcelona, i l’autorització de la Federació Catalana
d’Atletisme i del Departament de Medi Ambient i Serveis Urbans. Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona, organitza el diumenge dia 28 de gener de 2018 la segona edició del
GRAN PREMI DE MARXA en ruta del #knlts – Trofeu PEPE BERLANDINO al passeig marítim del
Bogatell, entre l’espigó de la Mar Bella i l’espigó de Bac de Roda.

 Aquest Gran Premi coincideix amb el Campionat de Catalunya de Marxa en les categories de
promoció, per la qual cosa, el Gran Premi es realitzarà en una sola cursa de 5km per a les
categories Sub18, Sub 20, Sub 23, sènior i veterà amb el següent horari:
10.00 h. Sub16 Femení 5.000 m.
10.00 Sub16 Masculí 5.000 m.
10.35 Sub14 Femení 3.000 m.
11.00 Sub14 Masculí 3.000 m.
11.25 Sub12 Femení 2.000 m.
11.40 Sub12 Masculí 2.000 m.
11.55 Sub10 Femení 1.000 m.
12.05 Sub10 Masculí 1.000 m.
12.20 Entrega de premis Campionat de Catalunya de Marxa categories promoció
12.45 Gran premi de marxa Sub18, Sub 20, Sub 23, sènior i veterà 5.000 m.
13.30 Cursa Open 2.000 m.
13.45 Entrega de premis Gran premi de marxa Pepe Berlandino

 Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per a la temporada en
curs a excepció dels participants a la cursa Open, als que se’ls tramitarà una llicència individual
d’un dia.
 Les inscripcions al Gran Premi hauran de fer-se a través dels clubs respectius mitjançant un correu
electrònic a klub@knlts.cat, adjuntant full excel que es pot descarregar de la pàgina de la FCA
http://www.fcatletisme.cat/Marxa/, fins al dimarts 23 de gener.
 Les inscripcions al Campionat de Catalunya de Marxa en categories de promoció s’hauran de fer
segons el reglament publicat per la Federació Catalana d’Atletisme.
http://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/reg-2080128-catmarxapromocio.pdf
 Les inscripcions dels participants a la cursa Open es faran per correu electrònic a klub@knlts.cat
indicant, DNI, nom i cognoms, i data de naixement. Hauran de pagar 1 € pel cost de la tramitació
de l’assegurança que es farà efectiu en recollir el dorsal el mateix dia de la prova.
 Hi haurà trofeu per els tres primers atletes masculins i femenins de cada categoria.
 A tots els participants se’ls obsequiarà amb una samarreta commemorativa de record. També hi
haurà beguda per a tots els participants.
 Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de
coneguda la classificació. 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.
 Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana d'Atletisme, d'acord
amb el reglament de la I.A.A.F i la Normativa de Competicions de la FCA.
 El Club d’Atletisme Canaletes-Sant Martí 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 la prova.
 El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.

Barcelona, 8 de gener de 2018

