CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA
DE PROMOCIÓ I MÀSTER 10KM
XXVII GRAN PREMI DE MARXA
“CIUTAT DE VILADECANS” 2019
REGLAMENT:
Article 1

El Club d’Atletisme Viladecans i el Departament d’Esports de l’Ajuntament de
Viladecans, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, organitzen el
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA DE PROMOCIÓ I MÀSTER 10KM, juntament
amb el XXVII GRAN PREMI DE MARXA ATLÈTICA “CIUTAT DE VILADECANS”, el proper
dissabte 2 de febrer de 2019, a partir de les 10:00 del matí, al circuit del Parc Torre‐
roja de Viladecans.

Article 2

Els horaris i distàncies de les curses seran els següents:

10:00
10:35
11:00
11:25
11:40
11:55
12:05
12:15
12:15
13:30

Sub 16 M/F
Sub 14 Femení
Sub 14 Masculí
Sub 12 Femení
Sub 12 Masculí
Sub 10 Femení
Sub 10 Masculí
GP Viladecans (Sub18‐20‐23‐Sènior)
Ct. Catalunya Màster M/F
Entrega de premis

5 km
3 km
3 km
2 km
2 km
1 km
1 km
10 km.
10 Km

Plànol del recorregut: segons full Annex.
Article 3

Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada
per la temporada en curs.

Article 4 Les inscripcions, tant per al Campionat de Catalunya de marxa de promoció, màster
10Km, com pel XXVII Gran Premi de marxa ciutat de Viladecans es podran fer a través de la
INTRANET de la federació fins el dimecres 30 de gener de 2019.

Article 5

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.

Article 6 Premis:
Campionat de Catalunya de Clubs:
trofeu als tres primers equips catalans
classificats en les categories Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16, tant femení com masculí.
Campionat de Catalunya Individual: medalla als tres primers classificats de cada
categoria.
Campionat de Catalunya Marxa individual màster 10Km: Medalla als 3 primers
classificats catalans de cada categoria ( 5 en 5 anys).
Gran premi de Marxa de Viladecans: trofeo als tres primers classificats en les categories
sub 18, sub 20, sub 23 i absolut, tant femení com masculí.

Article 7

Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre,
acompanyades de 50€ com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30
minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser
acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.

Article 8

Les curses només podran ser suspeses en cas que per inclemència del temps
o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre, sent el seu
veredicte inapel∙lable.

Article 9

Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana
d’Atletisme.

Article 10 El Club Atletisme Viladecans, el Departament d’Esports i la Federació
Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels perjudicis morals i/o
materials que puguin causar o causar‐se els participants durant aquesta
competició.
Article 11 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del
preceptuat en aquest Reglament.
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Signat a l’original
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PLÀNOL DEL CIRCUIT

