
 

 

REGLAMENT 
 
 

Art 1.- El Club Atletisme Sport Canet 1980, amb motiu del seu 40è 
aniversari,  amb el suport de la regidoria d’esports de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, organitza la  QUARTA Milla urbana de Canet de 
Mar i l’11è Campionat de Catalunya de Milla Urbana, amb  
l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme,  i el control 
tècnic del Comitè Català de Jutges de la FCA. 

 
Art 2.- Les proves es desenvoluparan a la Riera de Sant Domènec de 
Canet de Mar el dissabte 31 d’octubre de 2020 a partir de les 18 
hores de la tarda. 

 
Art 3.- Podran participar els atletes amb  llicència federativa  
tramitada per a la temporada en curs. 
. 

 
Art 4.- Les inscripcions corresponents al Campionat de Catalunya es 
tramitaran mitjançant la  Intranet de la Federació Catalana 
d’Atletisme, fins les 23,59 hores de dimars 27/10/2020 

 
 

Art..5.- Tindran medalla els tres primers classificats de cada categoría i 
diferents obsequis. Els tres primers classificats en les curses de categoría 
masculina i femenina absolutes corresponents al Campionat de 
Catalunya tindran també un premi en metàl·lic, amb els imports 
següents: 

 
1r classificat/classificada: 200 € 
2n classificat/classificada: 150 € 
3r classificat/classificada: 100 € 

 
 
 

Art 6.- Tot allò no previst en aquest reglament será resolt d’acord amb 
la reglamentació federativa i la decisió del Jutge Àrbitre, essent el seu 
veredicte inapel·lable. 

 
 



 

 

Art. 7.- L’Ajuntament de Canet de Mar, la Federació Catalana 
d’Atletisme, i el Club Atletisme Sport Canet 1980 no es fan 
responsables dels danys i perjudicis que puguin tenir o causar els 
participants i espectadors. 

 
Art 8.- El fet d’inscriure’s representa la total acceptació del present 
Reglament. 
 
 

Art 9.- HORARIS 
 

DIA  31 D’OCTUBRE  DE 2020 

LLOC: RIERA SANT DOMENEC – CARRER AMPLE 

HORA D’INICI: 18 HORES 

 
PROGRAMA 

18:30 CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT I   
MASTER,  FEMENÍ   MILLA 1.609 m 

 

19:00 CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT 
MASCULÍ  MILLA 1.609 m 

 

19:20 CAMPIONAT DE CATALUNYA MASTER      
MASCULÍ    M-35, M-40, M-45   MILLA 1.609 m 

19:40 CAMPIONAT DE CATALUNYA MASTER 

  MASCULÍ  M-50 Y MÉS   MILLA  1.609 m 

20:00 LLIURAMENT DE PREMIS 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 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 


