NORMES GENERALS
El Club Atletisme Gavà amb l'autorització de la Federació Catalana
d'Atletisme, la Real Federación Española de Atletismo i sota el control del
col·legi de jutges de la Federació, organitza el 4t Gran Premi de Marxa
«Ciutat de Gavà» a celebrar-se el pròxim dia 20 de març de 2021 en l'Estadi
Municipal «la Bòbila» de Gavà (Barcelona).
Art.1. Llicència. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència
federativa tramitada per a la temporada en curs.
Art.2. Inscripcions. Hauran de ser realitzades pel club de l'interessat a través
de la Intranet de la FCA. El termini d'inscripció finalitzarà el diumenge
anterior a la competició. Passat aquest termini no s'admetrà cap inscripció.
Art.3. Preu. Per col·laborar a sufragar els costos de l'organització la inscripció
tindrà un cost de 5 € per dorsal.
Art.4. Participants. Les categories de participació seran de SUB10 a Màster.
Cada atleta pot participar únicament en una prova. L'organització pot establir
un nombre màxim d'atletes per prova o sèrie. L'organització es reserva el dret
d'incloure en la convocatòria atletes convidats. En les carreres que es realitzin
de forma simultània s'establirà classificació separada per categoria.
Art.5. Dorsals. El lliurament de dorsals es realitzarà fins 15 minuts abans de la
prova, en un lloc visible dins del recinte de l'estadi, prèvia identificació de
l'atleta mitjançant llicència federativa, document nacional d'identitat, o similar.
Tots els atletes hauran de portar dos dorsals, davant i darrere.
Art.6. Cambra de requeriments. Estarà instal·lada en lloc visible dins del
recinte de l'estadi. Tots els participants hauran d'estar a les ordres dels jutges
abans del tancament d'aquesta, 10 minuts abans de la prova.
Art.7. Jutges i cronometratge. Se seguirà la reglamentació de la RFEA
respecte a la configuració i nombre de jutges per a l'homologació de qualsevol
rècord o marca aconseguida.
Art.8. Reclamacions. S'hauran de fer davant del Jutge Àrbitre en els 30 minuts
després de la proclamació de resultats acompanyats d'un dipòsit de 30 € (a
retornar en el cas d'atendre la seva reclamació). La decisió del Jutge Àrbitre
serà definitiva.
Art.9. Premis. S’atorgaran premis als 3 primers classificats de cada categoria.
Art.10. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de
l'I.A.A.F o per les normes de la Federació Catalana d'Atletisme.
Art.11. El Club Atletisme Gavà, la Federació Catalana d'Atletisme i Real
Federación Española de Atletismo no es fan responsables dels perjudicis
morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant
aquesta competició.
Art.12. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d'en
aquest Reglament.

Versió: 1.1

HORARI DE LA COMPETICIÓ*
10.00

1000 m SUB10M

10.10

1000 m SUB10F

10.20

2000 m SUB12M

10.40

2000 m SUB12F (2 sèries)

11.20

3000 m SUB14M - SUB16M

11.40

3000 m SUB14F

12.05

3000 m SUB16F - Màster F

12.30

5000 m SUB18F - SUB20F

13.05

5000 m SUB23F - ABSOLUT F

13.30

5000 m SUB18M - SUB20M - SUB23M - ABSOLUT M

14.00

5000 m Màster M

NOTA SOBRE L’HORARI:
o
o
o

L'horari és provisional, en funció de la inscripció pot patir ajustos.
L'entrega de premis es farà simultània a la competició en una zona de l'estadi.
Horari adaptat, amb inscripció final, per compensar les series i evitar
masses atletes en pista.

*actualitzat el 15/03/2021
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NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE
Per a la realització́ d’aquesta competició, es seguiran els protocols derivats de
la normativa de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i de la
RFEA per la represa de l’activitat física i l’esport.
Normes més destacades:
- La competició es celebrarà a porta tancada, només podent accedint les
persones autoritzades corresponents als col·lectius d’organització, jutges,
atletes i entrenadors.
- L’accés a la pista d’atletisme serà per la porta de marató de l’estadi
(Passatge d’Elisenda de Montcada amb c/ General Josep Moragues). Els
atletes hauran d’ajustar el seu temps d’arribada a la instal·lació i un cop
hagin acabat la competició́ hauran d’abandonar la instal·lació.
- Hi haurà control de temperatura quan s’accedeixi a la instal·lació́ i l’ús
de mascareta serà̀ obligatori per a tothom, excepte per als esportistes en
el moment de participar activament en la competició́ .
- Els atletes recolliran el seu dorsal i els entrenadors la seva acreditació́ a la
secretaria de la competició́ , on hauran d’entregar signada una
declaració́ responsable respecte a la COVID-19 (els menors pel
responsable legal) que trobareu al final d’aquest reglament
- S’hauran de respectar les distàncies de seguretat de 2m entre participants,
jutges i organització.

IMPORTANT
Estimat/a amic/a.
Benvingut al formulari de clàusula COVID-19 d'inscripció i participació en
activitats i competicions del CLUB ATLETISME GAVÀ.
Per recomanacions de les autoritats sanitàries i seguin el protocol sanitari
oficial i del Club en particular l'accés a les instal·lacions és restringit. Solament
podran passar a la instal·lació personal autoritzar:
jutges, membres de l'organització, autoritats,
atletes inscrits, personal tècnic acreditat.
Si vols accedir com a tècnica autoritzat, a continuació llegeixi i emplena
tots els camps requerits en aquest formulari.
(http://granpremi.clubatletismegava.com/p/covid.html)
(No es permet l'entrada a CAP TÈCNIC que no hagi sol·licitat l'acreditació)
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DECLARACIÓ́ RESPONSABLE
Encercla la resposta correcta.
1- Tens símptomes compatibles amb infecció pel COVID-19 (febre, tos,
malestar general, mal de coll, pèrdua de l’olfacte o el gust, sensació de falta
d’aire, mal de cap?
❒ Si ❒ No
2- Has tingut algun símptoma compatible amb la infecció pel COVID-19 en els
darrers 15 dies?
❒ Si ❒ No
3- T’han diagnosticat la infecció pel COVID-19 en algun moment?
❒ Si ❒ No
3a) Si has contestat “Si”: Has fet 15 dies d’aïllament desprès de finalitzar
els símptomes?
❒ Si ❒ No
4- Has tingut contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic probable o
confirmat de COVID-19 els últims 15 dies?
(Contacte estret: persona que ha proporcionat cures a un cas probable o
confirmat de COVID-19 o ha estat en el mateix lloc, 15 minuts o més i a una
distància inferior a 2 metres, uns dies abans o mentre que el cas presentava
símptomes)
❒ Si ❒ No
4a) Si has contestat “Si”: has fet 15 dies d’aïllament desprès de finalitzar el
contacte?
❒ Si ❒ No
Nom i signatura:
Telèfon de contacte:

Data: ___/__/____

Si es contesta Si a la pregunta 1 o 2 no es pot entrar el recinte
Si es contesta Si a la pregunta 3 i 4, cal contestar Si a la pregunta 3a i 4a per
poder entrar al recinte.
Per poder entrar al recinte una persona que sigui cas probable o
confirmat de COVID-19 ha d’haver fet un aïllament domiciliari de 15 dies
desprès de la resolució dels símptomes.

TEMPERATURA: (omplir per l’organització)

Data i hora:_________________
En el control de temperatura es consignarà APTE (NO FEBRE) o NO APTE (FEBRE).
L'organització no emmagatzema cap dada biomèdica, salvaguardant els teus drets recollits a la legislació vigent.
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