CONTROL D’ATLETISME 12 D’AGOST DE 2020
Reglament i horari:
1º La Joventut Atlètica Sabadell amb l’autorització de la federació catalana d’atletisme
organitza el proper dia 12 Agost un control.
2º Podran participar-hi tots els atletes que tinguin la llicencia federativa tramitada per
la temporada 2020 per la FCA o la RFEA. El número de participants màxim per cada
prova estarà indicat entre parèntesi a l’horari. L’adjudicació de places serà per MMP. El
llistat d’admesos es penjarà el dissabte 8 d’Agost
3º Inscripcions.
Es faran per la intranet de la federació catalana i es tancaran el divendres 7 d’Agost a
les 24:00 h. Es farà constar la MMP de les dues últimes temporades.
Per recollir el dorsal s’haurà de portar el full adjunt al reglament, complimentat i
firmat del COVID-19. No portar el full implica no acceptar les normes, ni el reglament
per el qual no es podrà participar.
El pagament es farà al recollir el dorsal. S’haurà de portar l’import exacte, per el tema
COVID-19 i evitar l’intercanvi de diners.
L’entrega de dorsals de cada prova es tanca 40 minuts abans de la prova.
El lliurament de dorsals començarà 1 hora i 30 minuts abans de que comenci cada
prova.
No es podrà accedir a la pista sense dorsal o sense acreditació i el full del COVID-19.
4º El control de les proves anirà a càrrec del comitè de jutges de la FCA
El cronometratge serà elèctric.

Horari i ordre de proves: Sabadell
Control 12 d’Agost:
18:30

Triple F (8)

19:00 300tqs abs M (24)

Llargada M (12) Jabalina F (10)

19:15 300tqs jun M (24)
19:30 300tqs juv M (24)
19:45 300tqs cad M (24)
20:00 300tqs abs F (24)
20:15 300tqs cad F (24)
20:30 300ll totes categories M (32)

Llargada F (12) Jabalina M (10)

20:50 300ll totes categories F (32)
21:10 400ll abs M (16)
21:10 1500ll M (24)
21:35 1500ll F (24)
21:50 3000ll M (16)
22:05 3000ll F (16)
22:20 500ll M (16)
22:30 500ll F (16)

El preu de la inscripció serà de 7€ una proba i 9€ dues probes.
És obligatori competir amb la vestimenta del club on pertany l’atleta, sinó es compleix
aquest requisit podrà ser desqualificat.
Les reclamacions s’hauran de fer per escrit al jutge àrbitre de la prova fins a 30 minuts
després de fer-se públics els resultats o succeït l’incident, havent depositat la quantitat
de 30€, que seran retornats en el cas de fallar-se a favor.
La sola inscripció en la competició implica la total acceptació d’aquest reglament i dels
protocols d’higiene i seguretat.
Tot allò no previst en aquest reglament es regira per les normes de la IAAF.

Normes higiènic-sanitàries:
La competició es farà a porta tancada, només podran accedir les persones autoritzades
corresponents als col·lectius d’organització, jutges, atletes i entrenadors.
Al entrar a pista s’haurà d’allistar el nom, DNI i telèfon de contacte per la normativa
del COVID-19.
Només es permetrà accedir 1 hora i 30 minuts abans de l’horari de la proba per
complir les normes d’aforament.
S’hauran de complir les normes de distancia social de 2 metres a les grades i dintre de
la instal·lació, s’haurà de portar mascareta excepte durant l’escalfament i la
competició.
Per motius sanitaris no hi haurà disponibilitat de vestuaris, només lavabos.
L’organització no es fa responsable dels danys morals o físics que es puguin patir els
participants al transcurs de les proves.
Els participants es comprometen a complir totes les exigències i recomanacions que
faci l’organització per evitar contagis de COVID-19.
Els participants accepten la publicació del seu nom i categoria segons edat i sexe al
llistat de les inscripcions i resultats.
Després de competir, recuperar-se i estirar s’haurà d’abandonar la instal·lació.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT RESPECTE A LA COVID19
NOM:
DNI:
NOM REPRESENTANT LEGAL (menors):
DNI REPRESENTANT LEGAL (menors):
CONTACTE (telèfon mòbil o correu electrònic):
amb Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana d’Atletisme; comparec
i com millor procedeixi

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva persona cap de les següents
circumstàncies:



No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea
...) o qualsevol altra quadre infecciós.
No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia
provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors
al de la signatura d’aquest document.
Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és
adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En
complimentar el present document, el sotasignat atorga el consentiment exprés perquè
la Federació tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i preventiu.
Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures
específiques de protecció i higiene adoptades la Federació Catalana d’Atletisme pel
correcte desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les quals és
obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa Federació o pels seus clubs afiliats. El
compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels
participants, amb total indemnitat de la Federació o el club organitzador dels contagis
que en el seu cas es poguessin produir.
I per a que així consti als efectes oportuns,
SIGNO

A

, el

de

de 2020

