
 
 

Fornàs Atlètic Club Valls i Alt Camp                
 
 

CONTROL SOCIAL FACVAC 
28 de juliol de 2020 

 

REGLAMENT I HORARI 

 

1 El Fornàs Atlètic Club Valls i Alt Camp (FACVAC) amb l’autorització de la 

Federació Catalana d’Atletisme, organitza el proper dia 28 de juliol de 2020 un 

control social a la pista d’atletisme del Fornàs de Valls.  
 

2 Cal tenir la llicència federativa tramitada per la present temporada 2020 per poder 

participar-hi. 

 

3 El control de les proves anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la FCA. 

 

4 Les proves estan destinades als atletes del Facvac i socis del Facvac amb llicència 

per altres clubs.    

Les proves de martell MM85 i 1 hora femenina no compleixen aquest requisit i 

seran per invitació de l’organització. 

 

5 Les inscripcions hauran de fer-se a través dels respectius entrenadors fins el 

dilluns  27 de juliol. 

El número màxim de participants està indicat a l’horari entre parèntesi. 

  

6 L’horari  de les proves serà el següent: 

19.30          Martell              Sub14 M-MM85 - Sub14-16-18-absolut F  (8) 

20.30           600 m.ll.  Sub16 M  (6) 

20:35          600 m.ll.  Sub16 F   (6) 

20:40          1.000 m.ll.         M             (6) 

20:45           1.000 m.ll.         F              (6) 

20.55          3.000 m.ll.         M             (6) 

21.15          1 hora  F      (4) 

 

7 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest 

reglament i dels protocols d’higiene i seguretat establerts. 

 

8 Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF (versió 

espanyola) 

 

9 Els organitzadors i col·laboradors no es fan responsables dels possibles danys 

morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants. 

        

 

      Valls, a 16 de juliol de 2020                                                   FACVAC 

 



 

 

 

 
 
 
 

NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE. 
 
 
 

Per aquesta competició, es seguiran els protocols derivats de la normativa de 

la  SGEAF i de la RFEA 

 

Normes més destacades: 

 

 No podran participar les persones que estiguin diagnosticades de 

Covid-19, que presentin símptomes o que estiguin en aïllament 

domiciliari. Davant la sospita de qualsevol símptoma de Covid-19, s’ha 

d’abandonar la instal·lació. 

 

 La competició es celebrarà a porta tancada, podent accedir a la 

instal·lació només les persones autoritzades d’organització, jutges, 

atletes i entrenadors. 

 

 L’accés a la pista d’atletisme serà directe per la porta de l’Avinguda 

President Tarradellas. Els atletes hauran d’ajustar el seu temps 

d’arribada a la instal·lació i un cop hagin acabat la competició hauran 

d’abandonar la instal·lació 

 

 Els atletes recolliran el seu dorsal i els entrenadors la seva acreditació a 

la secretaria de la competició, on hauran d’entregar signada una 

declaració responsable respecte a la COVID-19 (els menors pel 

responsable legal). 

 

 Hi haurà control de temperatura al accedir a la instal·lació. L’ús de 

mascareta serà obligatori per a tothom, excepte per als esportistes en el 

moment de participar activament en la competició.  

 

 S’hauran de respectar les distàncies de seguretat de 2 metres entre 

participants, jutges i organització.  
 

  

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
https://www.rfea.es/normas/pdf/protocolo_COVID19_RFEA_organizaciones.pdf


 

 

 

 
 
 
 
 

Declaració responsable de salut respecte a la COVID19: 
 
 
 
NOM I COGNOMS:  
 
DNI ATLETA:  
 
 
 
Declaro: 
 

 No haver sofert una infecció per Covid-19 comprovada; 

 

 No he tingut, en les últimes setmanes, simptomatologia d’infecció per 

Covid-19 (temperatura corporal> 37.5 ° C, tos, fatiga, dispnea, miàlgies i/o 

diarrea); 

 

 No he estat en contacte directe o indirecte amb persones que han sofert el 

COVID-19; 

 

 No he presentat: dispnea, palpitacions, mareig, dolor precordial ni 

disminució del rendiment (no explicat pel temps de confinament o 

disminució d’entrenament). 

 

 
Signatura 
 
      
 
 
 
Lloc i data de la signatura: 

 


