CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA INDIVIDUAL
Art. 1>

El club d'atletisme runners elvendrell, per delegació de la Federació Catalana
d'Atletisme i amb la col.laboració de l’Ajuntament del Vendrell organitza el
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA INDIVIDUAL Absolut, Sub 23, Sub 20,
Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 i Màster, conjuntament amb el 6è Gran
Premi de Marxa del Vendrell, el dia 31 de gener de 2021 als barris marítims de
Coma-ruga i Sant Salvador.
Aquest campionat es durà a terme respectant els protocols sanitaris vigents.

Art. 2>

Les distàncies són les següents :
9.00
Màster Femení
9.03
Màster Masculí
9.50
Absolut – Sub23 Femení i Masculí
9.52
Sub 20 - Sub 18 Femení
9.53
Sub 20 - Sub 18 Masculí
12.05 Sub 16 Femení
12.07 Sub 16 Masculí
12.40 Sub 14 Femení
12.42 Sub 14 Masculí
13.10 Sub 12 Femení
13.12 Sub 12 Masculí
13.30 Sub 10 Femení i Masculí

5 km.
5 km.
20 km.
10 km.
10 km.
5 km.
5 km.
3 km.
3 km.
2 km.
2 km.
1 km.

Les categories que participen en aquest Campionat són SUB.10, 12, 14, 16, 18,
20, 23, SÈNIOR i MÀSTER (els atletes a partir dels 35 anys també podran optar a
participar com a sèniors).
A la prova de 20 km el control d’arribada es tancarà a les 2h30 de cursa. Els
atletes que no hagin acabat la cursa en aquest temps hauran d’abandonar el
circuit.
S’aplicarà la normativa del “pit lane” a les categories Sènior i Sub23 (temps de
penalització 2 minuts), a les categories Sub20-18 (1 minut) i 30 segons a la resta
de categories.
Art. 3>

Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada
per a la temporada en curs. Així mateix és obligatori que tots els atletes
participants portin 2 dorsals (davant i darrere). A les curses on hi participi
simultàniament més d'una categoria s'assignaran dorsals diferenciats.

Art. 4>

Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del programa d'inscripcions de
la INTRANET. La data límit serà el dilluns 25 de gener i el dimecres la FCA
publicarà al seu web els atletes acceptats

Art. 5>

A totes les curses es faran les classificacions individuals de manera separada per
cada categoria. A la cursa sènior-sub.23 es farà una classificació general per
determinar el Campionat de Catalunya Absolut i una altra amb els atletes sub.23
per tal de donar a conèixer la classificació dels atletes d’aquesta categoria.

Art. 6>

Premis :
Medalla als tres primers classificats catalans de cada categoria que tinguin llicència
per la Federació Catalana d'Atletisme.
Els atletes estrangers i els que no pertanyin a la Federació Catalana d'Atletisme no
poden assolir el títol de Campió de Catalunya individual, a excepció dels atletes
estrangers que hagin tramitat per 3r. any consecutiu llicència per la FCA que
tindran dret al premi oficial i per tant podran ser Campions de Catalunya. Els
atletes andorrans no es consideren estrangers.
A la cursa Sub.23-Sènior, els medallistes de la categoria absoluta seran els tres
primers classificats, independentment de la categoria a la qual pertanyin. Aixó
significa que un atleta sub.23 pot assolir medalla a les dues categories.

Art. 7>

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts
després de coneguda la classificació de la prova. Aquest un cop considerades
totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a l'interessat.
Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d'Apel.lació.
Les reclamacions al Jurat d'Apel.lació es fan per escrit i hauran d'acompanyar-se
de 50 € com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui
acceptada. Les decisions del Jurat d'Apel.lació seran inapel.lables. Encara que
aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències
noves concloents.

Art. 8>

Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o
qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art. 9>

Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana
d'Atletisme d'acord amb el reglament de la I.A.A.F i la Normativa de Competicions
de la FCA.

Art. 10> El club organitzador i la Federació Catalana d'Atletisme, no es fan responsables
dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i
espectadors durant aquesta competició.
Art. 11> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat
en aquest Reglament.
La participació al Campionat de Catalunya de Marxa Individual Màster serà d'acord amb el
reglament que figura a la Normativa de Competicions de Categoria Màster.
Normes complementàries:
Degut a la situació sanitària actual, a més de l’aplicació de les normes covid-19 de la FCA,
es prendran les següents mesures a proposta de l’Ajuntament del Vendrell:
 L’accés a la zona de competició estarà limitat només a atletes, delegats i entrenadors que
prenguin part a la competició.
 La zona d’escalfament específica per als atletes estarà degudament definida i
senyalitzada.
 Hi haurà calaixos a la cambra de requeriments per separar els participants en grups;
aquesta mateixa separació s’utilitzarà per fer la sortida esglaonada (en cas que sigui
necessari).
 La participació estarà limitada a 24 participants per categoria/sexe a excepció dels
màster.
 El lliurament de premis es farà sense públic
 La recollida de dorsals l’haurà de fer un delegat per club.
Per temes de traçabilitat:
a)

b)
c)
d)
e)

Els clubs hauran de fer arribar a la FCA, abans del dijous dia 28, el nom i cognoms,
DNI, i telèfon de contacte del delegat que els representi i hagi de recollir els dorsals, així
com els entrenadors (amb llicència RFEA o FCA) dels atletes participants, al correu:
fca@fcatletisme.cat
S’haurà de presentar el certificat d’autoresponsabilitat
No hi haurà servei de dutxa ni vestidors
S’instal.laran 2 WC químics
Obligatorietat de l’ús de la mascareta. Els atletes l’hauran de dur durant l’escalfament
(si estan en grup) i l’hauran de dur fins a la sortida. A la sortida, els primers 50 m. es
faran amb mascareta. Després es podrà treure i competir sense ella.

CRITERIS DE SELECCIÓ PER AL CT. D'ESPANYA DE MARXA ATLÈTICA EN RUTA
(Sevilla – 14 de febrer)
Els criteris de selecció per a formar part de la Selecció Catalana en el Campionat d'Espanya de
marxa atlètica en ruta, que es disputarà a Sevilla el proper 14 de febrer de 2021, son els següents:
10 km sub-18 i sub-20 masculí




Paul McGrath Benito és fix pels resultats dels darrers dos anys.
Els dos primers classificats en el Campionat de Catalunya en ruta que es disputarà al
Vendrell el 31 de gener de 2021, sense comptar al Paul McGrath, sempre i quan realitzin una
marca inferior als 48:00.
 Les places restants quedaran a criteri del Comitè Tècnic de la FCA, tenint en compte la
millor marca dels participants en 10 km marxa durant les darreres dues temporades, la
seguretat tècnica, i l’historial en campionats d’Espanya i amb la selecció catalana, tant de ruta
com a l’aire lliure.
10 km sub-18 i sub-20 femení




Iria Teijeiro Gámez és fixa pels resultats dels darrers dos anys.
Les dues primeres classificades en el Campionat de Catalunya en ruta que es disputarà al
Vendrell el 31 de gener de 2021, sense comptar l’Iria Teijeiro, sempre i quan realitzin una
marca inferior als 53:00.
 Les places restants quedaran a criteri del Comitè Tècnic de la FCA, tenint en compte la
millor marca de les participants en 10 km marxa durant les darreres dues temporades, la
seguretat tècnica, i l’historial en campionats d’Espanya i amb la selecció catalana, tant de ruta
com a l’aire lliure.
5 km sub-16 masculí i femení



Es classificaran directament els/les 2 primers/es del Campionat de Catalunya de promoció
en ruta (El Vendrell, 31 de gener de 2021), i 2 atletes més a criteri del Comitè Tècnic, tenint
especialment en compte la seguretat tècnica, la marca personal de les darreres dues
temporades, l’historial en campionats d’Espanya i amb la selecció catalana, tant de ruta com a
l’aire lliure.
Tots els membres de l’equip masculí i femení han de tenir la mínima de participació RFEA per a
poder ser seleccionat/ada. El Comitè Tècnic es reserva el dret de deixar vacant un equip si no hi
ha, com a mínim, tres atletes amb mínima de participació RFEA.

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 2021

Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida del municipi
per la crisi sanitària causada per la COVID-19
Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi dins del territori de Catalunya,
d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per les
quals s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat d’entrada i sortida de persones
del municipi, per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Certifico que el meu desplaçament està relacionat amb l'activitat especificada a continuació (marqueu
la casella corresponent):
Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials
Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals sempre
que no es puguin fer telemàticament
Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil
Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada
Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o
persones especialment vulnerables
Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris
limítrofs sempre que no es puguin fer telemàticament
Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials sempre que no
es puguin fer telemàticament
Renovacions de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables
sempre que no es puguin fer telemàticament
Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
Exercici del dret de manifestació i de participació política
A causa de força major o situació de necessitat
Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada com cal

Dades personals i signatura
Nom i cognoms

Signatura i data

DNI / NIF

