
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RELLEUS 
 
1. Participació 

 
a) Les categories a les qual està destinat aquest Campionat són: 
 
 Sub10 atletes nascuts/des els anys 2011 i 2012 
 Sub12 atletes nascuts/des els anys 2009 i 2010 
 Sub14  atletes nascuts/des els anys 2007 i 2008 
 Sub16  atletes nascuts/des els anys 2005 i 2006 
 
b) Els atletes participants hauran de tenir tramitada la seva llicència per la FCA. 
 
c) Per tal de reduir el risc de contagi davant la situació sanitària actual 

en la que ens trobem la participació serà la següent: 
 
Els Clubs participants podran inscriure un (1) equip per prova. 

 
2. Proves 
 

SUB10 Masculina 4 x 60  

SUB10 Femenina 4 x 60  

SUB12 Masculina 4 x 60 3 x 600 

SUB12 Femenina 4 x 60 3 x 600 

SUB14 Masculina 4 x 80 4 x 200 

SUB14 Femenina 4 x 80 4 x 200 

SUB16 Masculina 4 x 100 4 x 300 

SUB16 Femenina 4 x 100 4 x 300 

 
3. Inscripcions 
 
Les inscripcions s’efectuaran per INTRANET, amb data límit del dia 5 d’octubre 
 
4. Normes complementàries 
 
A totes les curses es faran finals directes, amb classificació per temps. 
 
Aquest Campionat es regirà segons el Reglament que figura en la Normativa General a 
l’Aire Lliure. 
 
5. 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 de l’equip i un nombre determinat i reduït de 
delegats per club en funció dels equips participants (sempre i quan no se superi 
l’aforament màxim permès) que s’hauran de col·locar únicament a la grada 
principal en files alternades i en seients separats, els delegats i els entrenadors 
podran accedir a les zones on estiguin autoritzats (només es podrà a la instal·lació 
mentre duri l’actuació de l’equip a qui s’entrena/acompanya). 
 
Els atletes hauran d’arribar com a màxim 45 minuts abans de la seva prova i hauran 
d’abandonar la instal·lació immediatament després de realitzada la prova o en el 
cas de quedar entre els 3 primers un cop feta la premiació i hagin recollit la 
medalla. 
 
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. 
 
No hi haurà disponibilitat de vestuaris, únicament es mantindrà el servei de 
lavabo. 
 
Qualsevol indicació de l’organització haurà de ser respectada 
 
5. Data i lloc de celebració 
 
El dia 10 d’octubre a Granollers 
 
 
6. Horari de la competició 

 
 

9,30 4X60 SUB10M 

9,50 4X60 SUB10F 

10,10 4X60 SUB12M 

10,30 4X60 SUB12F 

10,50 3X600 SUB12M 

11,20 3X600 SUB12F 

11,50 4X80 SUB14M 

12,10 4X80 SUB14F 

12,30 4X200 SUB14M 

12,55 4X200 SUB14F 

13,20 4X100 SUB16M 

13,40 4X100 SUB16F 

14,00 4X300 SUB16M 

14,25 4X300 SUB16F 
 



 

NORMES SEGURETAT COVID19 

CAMPIONAT CATALUNYA RELLEUS CATEGORIES SUB10-SUB12-SUB14-SUB16 

Granollers, 10 d’octubre de 2020 

 

 

 

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.  

Degut a les restriccions d’aforament només es deixarà entrar dues (2) persones 
acompanyants o entrenadors per equip i prova (sempre i quan no se superi l’aforament 
màxim permès) que s’hauran de col.locar únicament a la grada principal en files 
alternades i en seients separats.  

Els clubs hauran d’enviar abans de les 10.00 h. de divendres 9 d’octubre el full excel 
que s’annexa al reglament degudament emplenat amb els noms de les persones 
assistents. 

Els atletes hauran d’arribar com a màxim 45 minuts abans de la seva prova i hauran 
d’abandonar la instal.lació immediatament després de realitzada la prova o en el cas 
de quedar entre els 3 primers un cop feta la premiació i hagi recollit la medalla.  

Els entrenadors només podran accedir a les zones on estiguin autoritzats. Al lliurament 
de premis només accediran al podi els 3 primers equips classificats que recolliran ells 
mateixos la seva medalla de la safata i en tot moment hauran de dur la mascareta.  

No hi haurà disponibilitat de vestuaris, únicament es mantindrà el servei de lavabo.  

Els resultats es publicaran en directe a la web de la FCA i per tant no es penjaran fulls 
de resultats.  

Qualsevol indicació de l’organització haurà de ser respectada. 

  



 
 
 

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 
 


