NORMATIVA CURSES DE FONS DE LA FCA
La Federació Catalana d’Atletisme, únicament, reconeix com a oficials les curses que figuren dintre
del seu calendari, ja que aquestes són les úniques que poden comptar amb la presència de jutges
per el seu control, fent d’aquesta manera que les marques aconseguides siguin homologades i
tinguin validesa a tots els efectes.
Així mateix per poder figurar en el calendari de la FCA els organitzadors hauran d’acollir-se a les
normatives vigents i complir els següents requisits :
1.

S’haurà de tenir tramitada la llicència de club (en cas de voler donar-se d’alta com a club a
la FCA), o bé formalitzar la llicència d’organitzador a la FCA. Tant la llicència de club com
la d’organitzador són de caràcter anual.

2.

Les curses hauran d’estar controlades per jutges del Comitè Català de Jutges, sent aquest
Comitè l’encarregat de la designació dels mateixos. El Comitè Català de Jutges només
enviarà jutges a les curses organitzades per Entitats afiliades a aquesta Federació.

3.

El circuit de les següents distàncies: 10 km., 15 km., 20 km., ½ Marató, 25 km., 30 km., i
Marató haurà d’estar mesurat oficialment. Els organitzadors interessats també podran
demanar l’homologació de circuits de distàncies diferents a les relacionades. El Comitè
Català de Jutges és qui designarà, d’entre el panel de mesuradors oficials, la persona que
haurà de dur a terme l’homologació, qui s’encarregarà de fer l’informe corresponent. Aquest
informe tindrà una validesa de 7 anys, sempre i quan no es produeixi cap alteració. Passat
aquest període si el circuit ha de mantenir la seva condició d'homologat s'haurà de sol.licitar,
d'acord amb el formulari que oficialment s'estableixi, una sol.licitud per a que torni a ser
homologat novament, així mateix haurà de mesurar-se cada cop que es canviï el circuit.
L'organitzador haurà de sol.licitar el mesurament al Comitè Català de Jutges, com a mínim,
2 mesos abans de la celebració de la cursa.
Les despeses derivades de la mesura del circuit i de l’elaboració del corresponent informe
són les següents:
Circuits fins a 10 Km (inclòs)
250 €
Circuits superiors a 10 Km i fins a Mitja Marató (inclosa)
400 €
Circuits superiors a Mitja Marató i fins a Marató (inclosa)
600 €
Modificació circuit
100 €
Pel que fa a circuits de distàncies superiors a la Marató, la FCA estudiarà cada cas i
determinarà el valor de l’homologació.
A aquestes despeses cal afegir el material, els desplaçaments, la manutenció i l’allotjament
quan siguin necessaris d’acord amb les tarifes de la FCA.

4.

Les competicions que figurin al calendari de la RFEA i les del calendari FCA que vulguin que
les marques que s’obtinguin siguin reconegudes per la mateixa, s’hauran d’adaptar a la
normativa de la RFEA.

5.

L’organitzador haurà de facilitar a la FCA, obligatòriament, i no més tard del dia següent de
disputada la cursa un arxiu dels resultats en format “excel” o “pdf” al correu electrònic
següent: fca@fcatletisme.cat

6.

El logo de la Federació Catalana d'Atletisme haurà de figurar en els cartells, rètols,
programes o pòsters informatius que s'editin amb motiu de la celebració de la cursa.
Quan sigui Campionat de Catalunya també haurà de figurar el logo de “Divina PastoraL’Aliança”.

7.

Per als premis, els organitzadors podran utilitzar les categories federatives o les categories
que estimin oportunes, sempre que figurin al seu reglament.
En aquelles curses on es disputi el Campionat de Catalunya de Veterans corresponent, les
categories del Campionat aniran de 5 en 5 anys a partir dels 35 anys tant per als homes
com per a les dones.

8.

Els organitzadors per poder acceptar inscripcions d'atletes estrangers que no tinguin
llicència tramitada per la FCA hauran d'inscriure's al calendari RFEA o bé aplicar la
normativa de la RFEA que figura a la circular RFEA 142/2016 i que diu :
A les curses del calendari autonòmic (FCA) no podran participar ni atletes espanyols amb
ajut econòmic de la RFEA ni atletes estrangers que hagin realitzat (durant la present
temporada i les dues anteriors) una marca amb un valor igual o superior a 900 punts de la
taula IAAF vigent, sent aquestes marques les que s'indiquen a continuació:
Homes
Dones
800 m.ll.
1:54.76
2:15.17
1500 m.ll.
3:56.22
4:40.83
3000 m.ll.
8:27.69
10:04.62
5000 m.ll.
14:30.81
17:24.60
10000 m.ll.
30:39.44
36:47.18
3000 obs.
9:23.35
11:25.21
10 km ruta
30:44.0
37:07.0
Mitja Marató
1h07:29
1h20:50
Marató
2h25:35
2h55:01
Aquesta prohibició no afectarà a atletes amb llicència per la FCA.
Les proves que tinguin una participació d'atletes estrangers no residents superior al 5% del
total d'inscrits hauran, obligatòriament, d'inscriure's al calendari estatal de la RFEA.
En tots aquests casos l'atleta haurà d'estar en possessió del permís de la Federació del seu
país d'acord amb la normativa IAAF (o bé tenir llicència RFEA). En cas de no tenir-ho no
podrà optar a premis ni a cap tipus de compensació en la competició (bé sigui econòmic o
en espècie).
En cas que algun organitzador no compleixi aquest requisit i accepti la participació d’atletes
estrangers no reglamentats i/o atletes espanyols amb ajut econòmic ho farà sota la seva
responsabilitat, per la qual cosa aquesta Federació es veurà obligada a traspassar-li les
penalitzacions econòmiques establertes per la RFEA, i el Jutge Àrbitre designat a la
competició procedirà a la desqualificació de l’atleta participant, el qual no podrà figurar a la
classificació oficial.

9.

L'organitzador haurà de contractar una assegurança de responsabilitat Civil per a la prova i
els atletes participants, així com disposar de servei mèdic i ambulància el dia de la
competició.

10.

Llicència d'Activitat Física
D'acord amb el que disposa el Decret 58/2010 del 4 de maig de les Entitats Esportives de
Catalunya, totes les persones que participin en una activitat esportiva hauran de tenir una
llicència esportiva. Per aquest motiu la Federació Catalana d'Atletisme té la llicència
d'Activitat Física, obligatòria, per participar a les curses del calendari català de proves en
ruta.
El cost d'aquesta llicència és d'1 € per atleta i inclou l'assegurança d'accidents amb les
cobertures d'assegurança obligatòria esportiva per a la cursa on s'ha inscrit.
Els organitzadors de proves en ruta que figurin al calendari FCA hauran d'enviar a la
federació, mitjançant correu electrònic, els fitxers d'inscripció (en format excel) necessaris
per tramitar la llicència d'Activitat Física que inclourà la contractació de l'assegurança
d'accidents dels atletes participants no federats, seguint els punts següents:


La companyia asseguradora tramitarà la pòlissa provisional segons les dades
facilitades, per l'organitzador, en l'imprès de sol.licitud d'inclusió al calendari de la FCA.
Juntament amb la pòlissa provisional s'enviarà a l'organitzador el pla d'actuació i
centres d'assistència pel cas que algun dels participants es lesioni.



El dia després de celebració de la cursa l'organitzador haurà de fer arribar a la FCA els
fitxers amb la participació definitiva (en format excel) on hauran de constar-hi els
següents camps :
- Nom i Cognoms
- DNI / NIE / passaport (segons correspongui)
- Data naixement (dd/mm/aaaa)
La FCA, un cop exclogui de la relació els atletes federats, enviarà aquests fitxers a la
companyia asseguradora per tal que regularitzi la pòlissa amb la participació real i
tramiti la factura, la qual us farem arribar per tal que realitzeu una transferència per a
l'abonament de la llicència dels atletes inscrits, a raó d'1€ per participant al següent
compte:
BBVA - IBAN ES96 0182 4618 1502 0007 8901 (s'ha d'enviar comprovant bancari)

11.

Els Campionats de Catalunya Absoluts i de Veterans que es disputin seran de les següents
distàncies :
Milla – 5 km – 10 km – Mitja Marató – Marató – Muntanya.
Els organitzadors de Campionats de Catalunya hauran de tenir un sistema informàtic que els
permeti fer classificacions absoluta i classificacions per a veterans (separades per
categories de 5 en 5 anys). La Federació facilitarà a l'organitzador del Campionat una
relació d'atletes federats de categoria absoluta i una altra relació d'atletes veterans separats
per categories.

12.

L'organitzador haurà d'indicar, clarament, en el seu reglament els següents punts:

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de
naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les dels resultats.

El participant, pel fet d'inscriure's a la prova, autoritza expressament a la FCA, a
l'organització i els seus patrocinadors les imatges fixes i/o en moviment de les
persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic.

