NORMATIVA GENERAL CAMPIONATS DE CATALUNYA RUTA
1)

Es disputaran els següents Campionats de Catalunya : Milla, 5 km , 10 km., Mitja Marató, Marató i Muntanya.

2)

Per poder participar en els Campionats de Catalunya en ruta és imprescindible tenir degudament tramitada,
per a la temporada en curs, la llicència de la Federació Catalana d’Atletisme.

3)

Els atletes estrangers amb llicència per la FCA podran participar en el Campionat, però no podran assolir
medalla ni el títol de Campió de Catalunya, a excepció d'aquells atletes estrangers que per 3r any consecutiu
hagin diligenciat llicència amb la FCA.

4)

És obligatori que els participants competeixin amb la samarreta dels seu club, podent el Jutge Àrbitre impedir
la participació de qui no compleixi aquesta norma.

5)

Les inscripcions hauran d'enviar-se a l'organitzador, sent la data límit d'inscripció la data fixada per
l'organitzador en el reglament de la cursa. A la prova de la Milla del Campionat de Catalunya podran participar
atletes de la categoria Sub20 o superiors, el nombre de participants serà, com a mínim, els 16 millors atletes,
dels inscrits, que figurin al Rànquing Català Absolut de la prova de 1500 m.ll. de la temporada actual o
l'anterior. Les inscripcions hauran de fer-se a través de la INTRANET. La data límit d'inscripció serà el dilluns
anterior a la competició. La FCA informarà, el dimecres, en el seu web els atletes acceptats.

6)

Les reclamacions han 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, dipositant la quantitat de 50 €, que seran retornats en cas de ser acceptada la
reclamació.

7)

En el Campionat de Catalunya de 5 km ,10 km., Mitja Marató, Marató i Milla es farà classificació individual
Absoluta. A la categoria Màster es faran classificacions de 5 en 5 anys a partir dels 35 anys, tant per als
homes com per a les dones.
L'organitzador haurà de disposar d'un sistema de xip informàtic que faciliti el control de temps i arribada dels
atletes participants per tal de poder fer les classificacions esmentades en el paràgraf anterior.

8)

Premis.
Es lliurarà medalla als tres primers classificats absoluts.
A la categoria Màster es lliurarà medalla als tres primers classificats de cada categoria (de 5 en 5 anys a partir
dels 35 anys).
Els organitzadors del Campionat de Catalunya de Marató, Mitja Marató, 10 km., 5 km. i Milla hauran de
destinar premis en metàl.lic pels 3 primers classificats Absoluts del Campionat de Catalunya, tant en la
categoria masculina com femenina. Els imports mínims destinats als premis hauran de ser els següents :
MARATÓ i MITJA MARATÓ
Campió de Catalunya
Subcampió
3r.classificat

500 €
300 €
200 €

5 KM i 10 KM. EN RUTA
Campió de Catalunya
Subcampió
3r.classificat

300 €
200 €
100 €

MILLA
Campió de Catalunya
Subcampió
3r.classificat

200 €
150 €
100€

9) La Federació Catalana d’Atletisme no es fa responsable dels possibles danys morals i/o materials que
poguessin causar o causar-se els participants
10) Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de
la FCA.

