CONTROL SOCIAL A.A.CATALUNYA
Estadi Joan Serrahima
12/09/2020
Reglament:
1.

L’Agrupació Atlètica Catalunya amb el vist i plau de la Federació Catalana d’Atletisme i el control del col·legi de
Jutges, organitza el Control Social A.A.CATALUNYA a celebrar el proper dissabte 12 de setembre de 2020 a
l’Estadi Municipal Joan Serrahima de Barcelona.

2.

Podran participar-hi els atletes amb llicència federativa actualitzada per l’actual temporada 2020 de categoria
Sub14-16. És un control social per atletes de l’A.A.Catalunya i els seus clubs associats. La participació està
limitada en número d’atletes.

3.

L’ordre i l’horari de les proves serà el següent:
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:45
16:55
17:05
17:15
17:20
17:30
17:35

1500 Obst
1500 Obst
2000 Obst
2000 Obst
300 m.ll
300 m.ll
1000 m.ll
1000 m.ll
100 m.ll
100 m.ll
80 m.ll
80 m.ll

Sub16 M
Sub16 F
Sub18 M
Sub18 F
Sub16 M
Sub16 F
Sub14-16 M
Sub14-16 F
Sub16 M
Sub16 F
Sub14 M
Sub14 F

(8)
(8)
(10)
(10)
(16)
(16)
(10)
(10)
(16)
(16)
(16)
(16)

PERXA Sub14-16 M i F (16)

MARTELL Sub16 M i F (16)

ALÇADA Sub14-16 M i F (16)

PES Sub16-18 M (8)

LLARGADA Sub14-16 M i F (16)

4.

Les inscripcions hauran de fer-les els clubs convidats a través del programa “INTRANET” de la web de la RFEA,
fins dimarts dia 8 de setembre. El dimecres dia 9 es publicarà el llistat amb els atletes admesos.

5.

L’organització, per tal de cobrir parcialment les despeses de personal, pista i jutges cobrarà a cada atleta
participant l’import de 5 € per atleta.

6.

És obligatori que els participants competeixin amb l’equipació oficial de competició del seu club, podent el
Jutge Àrbitre impedir la participació de qui no compleixi aquesta norma.

7.

Per la realització 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.
-

-

Tota persona que tingui accés a la instal·lació haurà de lliurar la Declaració Responsable de Salud respecte
el Covid19 que s’adjunta.
La competició es celebrarà a porta tancada, només podran accedir les persones autoritzades
corresponents als col·lectius d’organització, jutges, entrenadors, atletes i acompanyants (només a la zona
de bar o grades)
Hi haurà control de temperatura per accedir a la instal·lació i l’ús de mascareta serà obligatori per a
tothom, excepte per als esportistes en el moment de participar activament a la competició.
S’haurà de respectar la distància de seguretat de 2m entre participants, jutges i organització.

8.

Durant la celebració de qualsevol competició només tindran accés a l’interior de la pista els membres del jurat,
els atletes que estiguin participant en alguna prova i les persones autoritzades pel Jutge Àrbitre.

9.

Les curses es faran amb cronometratge elèctric. No hi haurà intents de millora als concursos
Les cadències dels llistons seran les següents:
-

Alçada F
Alçada M
Perxa F
Perxa M

1.15 – 1.20 – 1.23 – 1.26
1.20 - 1.25 – 1.30 – 1.33 – 1.36
1.70 – 1.80 – 1.90 – 2. 00
1.70 – 1.80 – 1.90 – 2.00

10. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de conèixer els resultats.
Aquest un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a l’interessar.
Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació.
Les reclamacions al Jurat d’Apel·lació es faran 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.
11. L’Agrupació Atlètica Catalunya no es fa responsable dels possibles danys morals i/o materials que poguessin
causar o causar-se els participants en aquestes proves.
12. El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.
13. Aquest reglament es complementa amb la normativa de Competició de la FCA i tot allò no previst es regirà per
les normes de la IAAF.

Barcelona, 2 de setembre de 2020.

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 ATLETES
(pare/mare/tutor legal en cas de menor d’edat)
Declaro sota la meva responsabilitat:
 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i
riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat atlètica, en la qual en/na
...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no
són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que
s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant
el desenvolupament de l’activitat.
 Que informaré a l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na ......................................
compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid19 en el seu entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na ...................................... compleix els requisits de
salut següents:
 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona
que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en
l’activitat.
RECOMANACIONS
-

-

Accedir a la instal·lació ja canviat/da des de casa i que es realitzi també al domicili la dutxa i canvi de roba
posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva amb la finalitat de limitar al màxim la utilització de vestidors i
dutxes.
Els familiars només podran accedir a la instal·lació a la zona de la grada principal amb la finalitat de limitar la
presència d’espectadors.
Evitar al màxim el contacte físic entre esportistes i respectar la distància de seguretat.
Ús de mascareta obligatòria pels majors de 6 anys excepte en l’execució d’activitat física.
Ús de gel desinfectant tantes vegades com sigui necessari.
Es durà a terme un registre i es prendrà la temperatura a totes les persones que accedeixin al recinte de la
instal·lació esportiva.

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora
Data i localitat

