CONTROL SOCIAL
CLUB ESPORTIU PENEDÈS
Pista d’Atletisme Municipal · 31.07.2020
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

39è CONTROL SOCIAL ESPORTIU PENEDÈS · 31.07.20 ·
El Club Esportiu Penedès, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges
de la FCA, organitza un control social el proper divendres 31 de juliol de 2020. Aquest serà el 39è Control del
Club Esportiu Penedès.
Art. 1r En aquesta jornada es duran a terme proves per atletes de diferents categories. Les edats seran les
reconegudes per la FCA.
Art. 2n

Programa de proves:

Promoció F
Promoció M
Absolut F
Absolut M

Llargada (12 atletes)
Llargada (12 atletes)
100mll + 3000mll + Llargada (8 atletes)
100mll + 3000mll + Llargada (8 atletes)

Art. 3r Participació. Poden participar-hi els atletes del Club Esportiu Penedès que tinguin degudament
tramitada la seva llicència per la FCA i que acceptin aquest reglament.
Art. 4t

19.00
19.15
19.30
19.40
20.00
20.20
20.40
21.00

Horari:

Llargada Promoció F
Llargada Promoció M
100mll ABS F
100mll ABS M
Llargada F (8 atletes)
Llargada M (8 atletes)
3000mll ABS F
3000mll ABS M

Art. 5è La competició és social, per atletes del club organitzador. Els atletes de l’Esportiu Penedès abonaran 3€
per la participació en aquesta Jornada. En cas d’acceptar algun atleta d’altres clubs o escoles, i per tal de cobrir
despeses de competició, aquests participants hauran d’abonar 4 euros, facin una o dues proves.
Art. 6è
Les inscripcions es faran per correu al Club Esportiu Penedès, abans de dijous 30 de juliol de 2020.
Atletes d’altres clubs han de sol·licitar la participació al correu info@esportiupenedes.cat .
Art. 7è
Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins 30’ desprès d’haver-se fet públics els resultats
o de succeït l’incident, dipositant 30 euros que seran retornats en cas de fallar-se favorablement.
Art. 8è

Tot allò no previst en el present reglament es fallarà d’acord amb les normes IAAF versió espanyola.

Art. 9è
El Club Esportiu Penedès 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. 10è
Art. 11è

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest reglament.
Pel que fa a les curses, no hi haurà cronometratge elèctric. Sí que es farà ús de l’anemómetre.

Art. 12è Normes de seguretat. Per a la realització́ d’aquesta competició, es seguiran els protocols derivats de la
normativa de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i de la RFEA per la represa de l’activitat física i
l’esport (veieu annex més endavant en aquest reglament).
Vilafranca del Penedès, 24 de juliol de 2020

V.i.P.
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME

CLUB ESPORTIU PENEDÈS

*** NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE ***
Per a la realització́ d’aquesta competició, es seguiran els protocols
derivats de la normativa de la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física i de la RFEA per la represa de l’activitat física i
l’esport.
Normes més destacades:
- La competició́ es celebrarà̀ a porta tancada, només podent accedint
les
persones
autoritzades
corresponents
als
col·lectius
d’organització́, jutges, atletes i entrenadors.
- L’accés a la pista d’atletisme serà̀ per la porta d’accès també al
Camp de Futbol on, per accedir, caldrà fer desinfecció obligatoria.
Els atletes hauran d’ajustar el seu temps d’arribada a la instal·lació́ i
un cop hagin acabat la competició́ hauran d’abandonar la instal·lació́.
- L’ús de mascareta serà̀ obligatori per a tothom, excepte per als
esportistes en el moment de participar activament en la competició́.
- Els atletes recolliran el seu dorsal i els entrenadors la seva
acreditació́ a la secretaria de la competició́, on hauran d’entregar
signada una declaració́ responsable respecte a la COVID-19 (els
menors pel responsable legal) que trobareu al final d’aquest
reglament
- S’hauran de respectar les distàncies de seguretat de 2 metres
entre participants, entrenadors, jutges i organització́.
- La RFEA autoritza a fer servir tots els carrers en les proves de
velocitat, però si a causa de noves normatives no fos posible, el dia
de la prova es farien servir els carrers 2-4-6.

DECLARACIÓ́ RESPONSABLE
Marca la resposta correcta.
1- Tens símptomes compatibles amb infecció pel COVID-19 (febre, tos, malestar general,
mal de coll, pèrdua de l’olfacte o el gust, sensació de falta d’aire, mal de cap?
❒ Si ❒ No
2- Has tingut algun símptoma compatible amb la infecció pel COVID-19 en els darrers 15
dies?
❒ Si ❒ No
3- T’han diagnosticat la infecció pel COVID-19 en algun moment?
❒ Si ❒ No
3a) Si has contestat “Si”: Has fet 15 dies d’aïllament desprès de finalitzar els símptomes?
❒ Si ❒ No
4- Has tingut contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic probable o confirmat de
COVID-19 els últims 15 dies? (Contacte estret: persona que ha proporcionat cures a un cas
probable o confirmat de COVID-19 o ha estat en el mateix lloc, 15 minuts o més i a una
distància inferior a 2 metres, uns dies abans o mentre que el cas presentava símptomes)
❒ Si ❒ No
4a) Si has contestat “Si”: has fet 15 dies d’aïllament desprès de finalitzar el contacte?
❒ Si ❒ No

Nom i signatura:
Data: ___/__/__
Si es contesta Si a la pregunta 1 o 2 no es pot entrar el recinte
Si es contesta Si a la pregunta 3 i 4, cal contestar Si a la pregunta 3a i 4a per poder entrar al
recinte.
Per poder entrar al recinte una persona que sigui cas probable o confirmat de COVID-19 ha
d’haver fet una aïllament domiciliari de 15 dies desprès de la resolució dels símptomes.
El CLUB ESPORTIU PENEDÈS amb CIF G64083439, l’informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de detecció de
possibles persones contagiades i evitar el seu accés a l'instal·lació i el seu contacte dins d'ell amb altres persones, conservera les
seves dades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat esmentada anteriorment. Amb la base
legítima d’interès públic, les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes competents en la matèria amb
la finalitat de complir amb les obligacions legals establertes en la normativa aplicable. Per a informació addicional dirigeixi's a
info@esportiupenedes.cat .

