CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB 10 -SUB 12 – SUB 14 – SUB16
La Federació Catalana d'Atletisme, amb la col·laboració del Club Lleida Unió Atlètica, organitza el
dies 3 i 4 d’octubre del 2020 el CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB10-SUB12-SUB14-SUB16,
segons el reglament que figura en la NORMATIVA GENERAL AIRE LLIURE
La distribució dels Campionats és la següent:
Campionat de Catalunya Sub10
Campionat de Catalunya Sub12
Campionat de Catalunya Sub14
Campionat de Catalunya Sub16

Jornada diumenge matí
Jornada dissabte matí i dissabte tarda
Jornada dissabte matí i dissabte tarda
Jornada diumenge matí i diumenge tarda

Per tal de reduir el risc de contagi davant la situació sanitària actual en la que ens trobem la
participació serà la següent:
Curses fins 600 metres inclosos:
Curses a partir de 600 metres:
Salts i Llançaments:

16 atletes per prova
12 atletes per prova
12 atletes per prova

A totes les curses es faran finals directes, A les proves que es disputen per carrers així com a la
prova de 600 m.ll., es faran dues finals amb classificació per temps.
En els concursos els 8 millors de cada categoria tindran opció als 3 intents de millora.
No es permet la participació d’atletes, fora de concurs.
Les marques d’inscripció s’hauran d’haver assolit durant les temporades 2018/19 o 2020.
Participaran els inscrits amb les millors marques (segons el nombre indicat de participació) entre
els quals es tindran en compte els atletes de 1r any de cada categoria que figurin entre els 4
primers del rànquing aire lliure 2018/19 de la prova on s’inscriguin (per a les proves de 16 atletes) i
els 3 primers del rànquing (per a les proves de 12 atletes).
Les inscripcions hauran de fer-les els clubs per la Intranet fins el dilluns anterior a la competició.
Dimecres la FCA publicarà al seu web els atletes acceptats.
Cada atleta només podrà ser inscrit en un màxim de 3 proves, de les quals únicament podrà
participar en 2. En el cas de participar en dues curses, només podrà realitzar-se una de més de
300 metres.
Els atletes que s’hagin classificat en 3 proves tenen com a data límit per donar-se de baixa en una
d’elles, les 20.00 h. de dijous 1 d’octubre.

HORARI PROVISIONAL
3 d'octubre de 2020 – Estadi Municipal les Basses - Lleida
9,30 2000 m.m. S12M

Alçada S12M

Perxa S12F

Llargada S12F

Disc S12M

Llargada S12M

Disc S12F

9,50 2000 m.m. S12F
10,15 60 m.t. S12M
10,35 60 m.t. S12F
11,00 80 m.t. S14M

Alçada S12F

11,20 80 m.t. S14F
11,30
11,45 600 m.ll. S14M
12,05 600 m.ll. S14F
12,25 60 m.ll. S12M
12,30

Martell S14M
Alçada S14M

Perxa S14F

Llargada S14M

12,45 60 m.ll. S12F
13,00
13,05 80 m.ll. S14M
13,25 80 m.ll. S14F
13,50 600 m.ll. S12M
14,00

Llargada S14F

Disc S14M

Pes S14F

Triple S14M

Martell S14F

Pes S14M

Triple S14F

Javelina S14M

Pes S12F

Pilota S12F

Disc S14F

Pes S12M

Pilota S12M

Javelina S14F

14,10 600 m.ll. S12F

15,30

Alçada S14F

16,30 220 m.t. S14M
16.50 220 m.t. S14F
17.00

Perxa S14M

17,10 150 m.ll. S14M
17,30 150 m.ll. S14F
17.50 1000 m.ll. S14M
18.10 1000 m.ll. S14F
18,30 2000 m.ll. S12M
18.50 2000 m.ll. S12F
19,05 3000 m.ll. S14M

Perxa S12M

19,20 3000 m.ll. S14F
19,35 1000 m.ob. S14M
19.50 1000 m.ob. S14F
20,05 3000 m.m. S14M (c/5)
20,05 3000 m.m. S14F (c/1)

4 d'octubre de 2020 – Estadi Municipal les Basses - Lleida
9,30 1000 m.m. S10M

Alçada S10F

Pilota S10F

Llargada S10M

Disc S16F

Alçada S10M

Pilota S10M

Llargada S10F

Disc S16M

9,50 1000 m.m. S10F
10,10 1000 m.ll. S10M
10,30 1000 m.ll. S10F
10,50 60 m.ll. S10M
11,00
11,10 60 m.ll. S10F
11,30 3000 m.ll. S16M

Pes S16F

11,50 3000 m.ll. S16F
12,00
12,10 1000 m.ll. S16M

Llargada S16M
Perxa S16F

12,30 1000 m.ll. S16F
12,45 100 m.ll. S16M

Martell S16F

13,00 100 m.ll. S16F

Pes S16M

13,20 100 m.t. S16M
13,30

Llargada S16F

13,40 100 m.t. S16F
14,00

16,30 300 m.t. S16M

Martell S16M

Alçada S16F

Perxa S16M

Triple S16M

Javelina S16F

Triple S16F

Javelina S16M

16,50 300 m.t. S16F
17,00
17,10 600 m.ll. S16M
17,30 600 m.ll. S16F
17,50 300 m.ll. S16M
18,00
18,10 300 m.ll. S16F
18,30 1500 m.ob. S16M
18,55 1500 m.ob. S16F
19,15 3000 m.m. S16F (c/1)
19,15 5000 m.m. S16M (c/5)

Alçada S16M

Normes de seguretat Covid-19:
Per a la realització d’aquesta competició, se seguiran els protocols sanitaris de la SGEAF i la FCA.
Hi haurà control de temperatura quan s’accedeixi a la instal·lació i l’ús de la mascareta serà obligatori per
a tothom, excepte per als atletes durant el moment de l’escalfament i de participar activament en la
competició. S’haurà de respectar la distància d’1,5 m entre participants, jutges, organització i públic.
A l’entrar a la instal·lació s’haurà de lliurar la declaració responsable de salut respecte a la Covid-19.
Es deixarà entrar l’entrenador i 2 acompanyants per atleta participant (sempre i quan no se superi
l’aforament màxim permès) que es podran col·locar únicament a sobre del turó que envolta la pista i
respectant la distància de seguretat.
Els clubs dels atletes participants hauran d’enviar un full amb el llistat d’atletes participants, els seus
entrenadors i els seus acompanyants, si és el cas. Les persones que no hi figurin en aquest llistat no
podran accedir a la instal·lació. S’adjunta el formulari excel que s’haurà d’enviar dijous anterior a la
competició al correu tatanvi@hotmail.com. Es prega no enviar per correu les declaracions
responsables de salut que s’hauran de lliurar en el moment d’accedir a la pista, prèvia comprovació del
llistat enviat.
Els atletes hauran d’arribar al parc on es troba la instal·lació, com a màxim 1 hora abans de la seva
prova, encara que no podran accedir a la instal·lació fins l’hora de passar per la cambra de requeriments.
La zona d’escalfament estarà al parc que envolta la pista. Els atletes de tanques podran fer l’escalfament
amb tanques a la zona annexa a la cambra de requeriments.
Hi haurà tres accessos a la pista, dos d’entrada i un de sortida.
- La primera, a l’esquerra de la porta principal de la instal·lació, on es troba a la zona de llançaments
annexa serà la que utilitzaran els atletes per accedir a la cambra de requeriments. Des d’aquesta zona
els jutges o col·laboradors conduiran als atletes a la respectiva prova.
- La segona, també a l’esquerra de la entrada principal de l’edifici, serà l’accés destinat als
acompanyants i entradors.
- La tercera, al darrera de la gàbia de llançaments, serà la utilitzada per abandonar la instal·lació.
En acabar la seva prova els atletes, excepte els que hauran de recollir les medalles, seran conduïts pels
col·laboradors fins a aquesta porta de sortida, per tal què abandonin la instal·lació. Simultàniament ho
hauran de fer els pares o acompanyants d’aquests atletes. Els atletes guardonats sortiran a recollir les
medalles.
Al lliurament de premis només accediran al podi els 3 primers classificats que recolliran ells mateixos la
seva medalla de la safata i en tot moment hauran de dur la mascareta.
Els entrenadors seran els únics que podran accedir a la zona pintada de color verd al costat del carrer 8.
No hi haurà disponibilitat de vestuaris, únicament es mantindrà el servei de lavabo.
Qualsevol indicació de l’organització haurà de ser respectada.
IMPORTANT: Aquest reglament de mesures sanitàries podrà ésser modificat en funció de les
recomanacions de l’Ajuntament de Lleida o autoritats sanitàries, per la qual cosa es recomana fer una
darrera comprovació el dia abans de les competicions.

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

