CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
I CONTROL ATLÈTIC NÀSTIC 2021 (RFEA)
CAMPCLAR 17 d’abril 2021
El Club Gimnàstic de Tarragona amb el vist-i-plau de la Federació Catalana d’Atletisme, de la R.F.E.A i el
suport del Consell Esportiu del Tarragonès, organitza unes jornades atlètiques a les pistes municipals de
Campclar el dia 17 d’abril, destinada a l’àmbit de la FCA, sota el següent

REGLAMENT:
Art. 1. PARTICIPACIÓ: En aquests controls podran participar els atletes que tinguin degudament
tramitada la seva llicència federativa (2021).
El control anirà a càrrec del comitè de jutges de la F. C. d’atletisme.
Art. 2. INSCRIPCIÓ: Els atletes han de fer la inscripció via Intranet de la RFEA (obligatori). La data
màxima d’inscripció serà el dimecres anterior a la jornada. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia.
Quota inscripció 5€ , que s’abonarà en el moment de la CONFIRMACIO DE PARTICIPACIÓ a la mateixa
pista. Es prega import exacte de la inscripció.
L’accés a la pista i la confirmació de participació es farà fins a 30 minuts abans de l’inici de la prova.
Les proves corresponent a la categoria sub14 tenen caràcter social per atletes del Nàstic de Tarragona.

Art. 3. Normes tècniques
Segons el nombre d’inscrits es poden realitzar diferents grups en els concursos.
Els intents de millora en els concursos es farà segons les categories indicades a l’horari.
Cadència llistó salt d’alçada sub14 .... 1,20.. 1,25..1,30..1,35 ..1,40 i de 3 en 3
Absolut...1,30...1,35...1,40...1,45 i de 3 en 3
Art. 4. Horaris: Dissabte 17 d’abril 2021
15h 40
Alçada s-14 i absolut femení
Martell .. s 16-18 i absolut femení
17h 00

Llargada s-14 i absolut Femení

javelina... s-16-18 i absolut fem i
javelina ...s-18 absolut Masculí

Art. 5. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al jutge àrbitre, acompanyades de 30€ com
a dipòsit, i només seran acceptades fins trenta minuts després de ser coneguda la classificació de la prova
en qüestió. En cas de ser acceptada la reclamació, es retornarà el dipòsit.
Art. 6. Les proves podran ser suspeses en cas de què per inclemències del temps o falta de participants
així ho determini el Jutge Àrbitre o l’organització, essent el seu veredicte inapel·lable. L'organització es
reserva el dret a canviar els horaris segons la inscripció real.
Art. 7. . Acreditacions: Només poden accedir a les instal·lacions les persones acreditades. Els
entrenadors (segons relació facilitada per la FCA) hauran de presentar la seva llicència d’entrenador vigent
a l’hora d’entrar a la pista.
Art. 8. Els participants es comprometen a complir totes les exigències i recomanacions que faci la
organització per evitar contagis pel Covid-19.
La inscripció i participació, també implica autoritzar expressament a l’organització, als seus patrocinadors i
a la Federació Catalana d’Atletisme a que utilitzin gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la seva
persona preses amb ocasió de la participació en la competició.
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Art. 9. Els participants es comprometen a no participar a la prova si nota símptomes que poguessin ser
compatibles amb el contagi del Covid-19. Es prendrà la temperatura en el moment d’entrada a la pista
que ha d’estar 37,2º o inferior. Amb una temperatura superior no es podrà accedir dins de la instal·lació ni
sortir a participar en la prova prevista.
Art. 10. El participant declara que és coneixedor, accepta i assumeix que en la situació actual existeix un
risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a la organització en cap cas.
Art. 11. Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme, d’acord
amb el Reglament de la Real Federación Española de Atletismo
Art. 12. Els organitzadors, el Consell Esportiu del Tarragonés, la Federació Catalana d’Atletisme i la Real
Federación Española de Atletismo no es fan responsables dels prejudicis morals i/o materials que puguin
causar-se als/les participants i espectadors durant aquesta competició.
Tarragona, 1 d’abril de 2021
Clug Gimnàstic de Tarragona
Indicacions Pista
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Normes complementàries:
Aquestes competicions, inscrits al calendari RFEA i del CET, es fan seguint les directrius sobre situació
sanitària que les institucions determinen i que poden variar en funció de l’evolució dels esdeveniments i
conseqüentment poden fer modificar la competició i el seu reglament. En compliment de les mesures de
seguretat i higiene que les institucions determinen, s’instauren les següents mesures:
Només es permetrà l’entrada al recinte a les persones acreditades, per tant la competició es disputarà
sense l’assistència de públic.
No es pot estar a l’interior de la pista si no s’està realitzant cap prova. S’habilitarà una zona d’escalfament
a la zona anexa.
Una vegada l’atleta hagi finalitzat la seva participació ha d’abandonar la instal·lacio el més aviat possible.
No hi haurà servei de vestidors. Els WC estan situats a l’entrada de la instal·lació.
Només es permet l’accés d ‘1 delegat per entitat a l’instal·lació i restant sempre per la part exterior del
carrer 8 al igual que els entrenadors. Les entitats han d’enviar a l’organitzador les dades del delegat de
l’entitat amb un Excel i enviar-ho al correu nasticat@tinet.cat amb el seu nom, cognoms, correu
electrònic, número de telèfon de contacte i DNI/NIE. abans del dijous anterior a la jornada.
A l’entrada de la pista es prendrà mesura de la temperatura de tots els que hagin d’accedir a la pista i la
neteja de mans amb gel. Els atletes, entrenadors, monitors, delegats etc. Han de entregar obligatóriament
el full de declaració responsable signada i actualitzada.
En el cas de necessitar el certificat autoresponsable de desplaçament, es pot tenir digitalment al següent
link: https://certificatdes.confinapp.cat/#/
Els entrenadors, delegats, jutges, auxiliars i atletes han de portar sempre la mascareta i han de mantenir
la distància de 1,5 m. Els atletes es poden treure la mascareta en el moment de realizar la prova.
Totes les persones acreditades estan obligades en tot moment a complir els protocols i mesures
establertes per l’organització, així com a seguir totes les indicacions que aquesta estableixi en tot
moment. El fet del no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la retirada immediata de
l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació.
En el cas d’esportistes, l’incompliment podrà suposar la desqualificació de la competició.
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