Delegació de la Catalunya Meridional

CONTROL SETEMBRE 1
La Delegació Territorial de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, amb la col·laboració del C.N.
Reus Ploms, organitza el CONTROL SETEMBRE 1, a disputar-se el proper dia 13 de setembre a la Pista
d’Atletisme del C.N. Reus Ploms, segons el següent
REGLAMENT
ART. 1r. Podran participar-hi tots els atletes que tinguin la llicència federada tramitada per la present
temporada 2020.
ART. 2n. INSCRIPCIONS : Les inscripcions cal fer-les a través del programa "INTRANET" del web
de la RFEA. La data límit és el dimarts anterior a la competició. El dimecres es donarà a
conèixer el llistat d'inscrits.
Un cop a pista els participants hauran d’abonar les següents qüantitats:
S-12, S-14 : 5€ per dorsal
Resta de categories : 7€ per dorsal
ART. 3r. HORARI : s’indica en full a part.
ART. 4t. El control anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la F.C.A.
El cronometratge serà elèctric.
ART. 5è. És obligatori que els participants competeixin amb la vestimenta del club al
que pertanyen. Tot aquell que no compleixi aquest requisit podrà ser
desqualificat.
ART. 6è 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 per la
represa de l’activitat física i l’esport (veieu annex més endavant en aquest reglament).
ART. 7è. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts
després d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, havent
dipositat la quantitat de 30 €, que seran tornats en el cas de fallar-se a favor.
ART. 8è. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del
preceptuat en aquest reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es
regirà per les normes de la I.A.A.F
ART 9è. Els organitzadores i col·laboradors no es fan responsables dels possibles
danys morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants.
Pere Ferrando i Badell
Delegat Territorial FCA

Reus a 1 de setembre del 2020

CONTROL SETEMBRE 1
Reus, 13 / 09 / 2020
HORARI

10:00 60 m.t. S-12M
10:05 60 m.t. S-12F
10:12 60 m.ll. S-12M
10:15 60 m.ll. S-12F
--------------------------------------------------------------10:25 80 m.ll. S-14M
10:35 80 m.ll. S-14F
10:50 100 m.ll. S-16M-AbsM
11:10 100 m.ll. S-16F- AbsF
11:30 80 m.t. S-14F
11:40 1.000 m.ll. S-14 M,F
-------------------------------------------------------------11:55 200 m.ll. AbsM
12:15 200 m.ll. AbsF
12:30 300 m.ll. S-16M
12:40 300 m.ll. S-16F
12:50 1.500 m.obstacles. S-16M,F
13:05 800 m.ll Abs M
13:25 400 m.ll. AbsM

Llargada S-12 M,F

Llargada S-14 M,F

Alçada S-16,18 M-F

NORMATIVA TÈCNICA


Col·locació del llistó :
Alçada S-16,18M,F : 1.20 - 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.40 i de 3 en 3 cm



LLARGADA :

Els atletes S-12 faran 3 intents
Els atletes S-14 tindran millora

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 per la represa de l’activitat física i
l’esport.
Normes més destacades:
- Les persones que vulguin acudir com a públic hauran de portar signada la declaració
responsable i cumplir la normativa sanitària vigent de distància de seguretat. La limitació de
l'aforament dels assistents estarà determinada per l'organitzador.
- L’accés a la pista d’atletisme serà̀ per la porta d'accés al pavelló. Els atletes hauran
d’ajustar el temps d’arribada a la instal·lació́ , donat que se'ls permetrà l'accés a la pista mitja
hora abans de la seva competició per ultimar la preparació a la contrarrecta. L'escalfament es
farà pel pàrquing privat del club situat a l'altre costat del pavelló. Un cop hagin acabat la
seva participació al control hauran d’abandonar la instal·lació́ . No podran pujar a la graderia,
sinó que seran els familiars els que aniran a trobar-los a l'entrada de la pista.
- Hi haurà̀ control de temperatura quan s’accedeixi a la instal·lació́ i l’ús de mascareta serà̀
obligatori per a tothom, excepte per als esportistes en el moment de participar activament en
la competició́ . Als concursos, entre salt i salt caldrà portar la mascareta posada.
- Els atletes recolliran el seu dorsal 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. En el cas dels clubs de la demarcació
territorial, un representant de cada club recollirà tots els dorsals dels atletes del seu club i
portarà totes les declaracions signades i efectuarà el pagament de tots els atletes a la vegada.
D'aquesta manera s'evitaran acumulacions de gent innecesssàries. Els entrenadors entregaran
la declaració signada en el moment d'accedir a la pista.
- S’hauran de respectar les distàncies de seguretat entre participants, jutges i organització́ .

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

d

de 2020

