CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA
Art. 1>

El club d'atletisme runners elvendrell, per delegació de la Federació Catalana
d'Atletisme i amb la col.laboració de l’Ajuntament del Vendrell organitza el
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA INDIVIDUAL Absolut, Sub.23, Sub.20,
Sub.18 i Màster, conjuntament amb el 3r Gran Premi de Marxa en ruta del
Vendrell, el dia 4 de febrer de 2018 als barris Marítims de Coma-ruga i Sant
Salvador.

Art. 2>

Els horaris i distàncies són els següents :
10.00 h.
10.40 h.
11.15
11.40 h.
11.42
11.50
12.10 h.

Màster Femení i Masculí
Sub 16 Femení i Masculí
Sub 14 Femení i Masculí
Sènior - Sub 23 Femení i Masculí
Sub 10 Femení i Masculí
Sub 12 Femení i Masculí
Sub 20 - Sub 18 Femení i Masculí

5 km.
3 i 5 km
3 km
20 km.
1 km
2 km
10 km.

Les categories que participen en aquest Campionat són SUB.18, 20, 23, SÈNIOR i
MÀSTER (els atletes a partir dels 35 anys també podran optar a participar com a
sèniors).
A la prova de 20 km el control d’arribada es tancarà a les 2h30 de cursa. Els
atletes que no hagin acabat la cursa en aquest temps hauran d’abandonar el
circuit.
A la categoria Sub.18 i 20 masculí i femení s’aplicarà la normativa del “pit lane” i el
temps de penalització serà de 60 segons.
Art. 3>

Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada
per a la temporada en curs. Així mateix és obligatori que tots els atletes
participants portin 2 dorsals (davant i darrere). A les curses on hi participi
simultàniament més d'una categoria s'assignaran dorsals diferenciats.

Art. 4>

Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del programa d'inscripcions de
la INTRANET. La data límit serà el dilluns anterior a la competició i el dimecres la
FCA publicarà al seu web els atletes acceptats

Art. 5>

A totes les curses es faran les classificacions individuals de manera separada per
cada categoria. A la cursa sènior-sub.23 es farà una classificació general per
determinar el Campionat de Catalunya Absolut i una altra amb els atletes sub.23
per tal de donar a conèixer la classificació dels atletes d’aquesta categoria.

Art. 6>

Premis :
Medalla als tres primers classificats catalans de cada categoria que tinguin
llicència per la Federació Catalana d'Atletisme.
Els atletes estrangers i els que no pertanyin a la Federació Catalana d'Atletisme no
poden assolir el títol de Campió de Catalunya individual, a excepció dels atletes
estrangers que hagin tramitat per 3r. any consecutiu llicència per la FCA que
tindran dret al premi oficial i per tant podran ser Campions de Catalunya. Els
atletes andorrans no es consideren estrangers.
A la cursa Sub.23-Sènior, els medallistes de la categoria absoluta seran els tres
primers classificats, independentment de la categoria a la qual pertanyin. Aixó
significa que un atleta sub.23 pot assolir medalla a les dues categories.

Art. 7>

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts
després de coneguda la classificació de la prova. 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 fan 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.
Art. 8>

Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps
o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art. 9>

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.

Art. 10> El club organitzador 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.
Art. 11> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat
en aquest Reglament.

La participació al Campionat de Catalunya de Marxa Individual Màster serà d'acord amb el
reglament que figura a la Normativa de Competicions de Categoria Màster.

CRITERIS SELECCIÓ AL CAMPIONAT D'ESPANYA DE MARXA - Burjassot - 25 de febrer
Els criteris de selecció per a formar part de la Selecció Catalana en el Campionat d'Espanya de
Marxa Atlètica en ruta que es disputarà a la localitat de Burjassot el 25 de febrer són els següents:
10 km Sub.20 i Sub.18 masculí
 Els tres primers classificats en el Campionat de Catalunya en ruta que es disputarà al Vendrell
el 4 de febrer de 2018, sempre i quan realitzin una marca inferior als 48:00.
 Les places restants quedaran a criteri del Comitè Tècnic de la FCA, que tindrà en compte la
seguretat tècnica, la marca en 10 km marxa durant la temporada d’enguany, i el rendiment en
campionats d’Espanya, tant en ruta com a l’aire lliure. En cas de dubte entre dos atletes se
seleccionarà el marxador més tècnicament segur.
10 km Sub.20 i Sub.18 femení
 Mariona Garcia i Mireia Urrutia són fixes per la seva internacionalitat en la darrera temporada.
 La primera classificada en el Campionat de Catalunya en ruta (El Vendrell, 4 de febrer de
2018), sense comptar les dues atletes fixes, i sempre i quan realitzi una marca inferior als
53:00.
 Les dues places restants quedaran a criteri del Comitè Tècnic de la FCA, que tindrà en compte
la seguretat tècnica, la marca en 10 km marxa durant la temporada d’enguany, i el rendiment
en campionats d’Espanya, tant en ruta com a l’aire lliure. En cas de dubte entre dues atletes es
seleccionarà la marxadora més tècnicament segura.
La llista definitiva es donarà a conèixer després del Campionat de Catalunya.
El Comitè Tècnic es reserva el dret de deixar vacant un equip si no hi ha, com a mínim, tres atletes
amb mínima de participació RFEA.
(Els criteris per a la selecció Sub.16 figuraran al reglament del Campionat de Catalunya de
categories de Promoció)

