
 
 

NORMATIVA PER ALS ATLETES 
 
 
Per tal de poder participar en qualsevol competició oficial de la Federació Catalana d'Atletisme. 
 
 
1.-  És condició indispensable tenir la llicència federativa reglamentària corresponent i que 

no existeixi, sobre el titular, sanció de cap classe a la data límit fixada per a la inscripció. 
 
 
2.-  Tots els participants en qualsevol competició oficial hauran de presentar-se vestint la 

samarreta del seu Club o Federació, segons el tipus de Competició o Campionat. 
 
 
3.-  El Jutge Àrbitre podrà impedir la participació d'aquells atletes equipats indegudament o 

de qui ell consideri no vesteix amb la correcció adequada, o bé de qui no compleixi la 
normativa sobre publicitat de la IAAF-RFEA. 

 
 
4.-  En aquelles competicions que es disputin en pista de material sintètic, els atletes que 

competeixin amb sabatilles de claus queden obligats a que aquests no sobrepassin les 
mides que figuren en el reglament de la IAAF. 

 
 
5.-  Tots els atletes participants estan obligats a portar els dorsals de forma reglamentària, 

podent el Jutge Àrbitre no autoritzar la participació dels qui no ho portin de la manera 
determinada. 

 
 
6.- En els Campionats de Catalunya individuals i de clubs serà obligatòria la identificació 

dels atletes a la Cambra de Requeriments mitjançant la presentació del carnet RFEA 
(amb foto), DNI o altre document oficial, amb fotografia, que acrediti la identitat. Els 
dubtes que puguin sorgir sobre la identitat d'un atleta seran resolts pel delegat tècnic de 
la FCA present a la competició. 

 Així mateix el Jutge Àrbitre, en cas de reclamació o de dubte d'identitat d'algun atleta, 
podrà sol.licitar la llicència dels participants o qualsevol document que els acrediti. 

 
 
7.-  Durant el decurs del Campionat o Competició, un atleta pot ser exclòs de participar en 

una o vàries proves en el cas que, havent-se classificat a les eliminatòries o sèries, no hi 
participi a la següent; o bé que, havent confirmat la seva inscripció, no participi, sense 
donar una raó vàlida. 

 
 
8.-  En els controls serà condició indispensable facilitar, en el moment d'inscriure's, el carnet 

d'atleta. 
 
 
9.- Els atletes estrangers de categoria sub16 i sub18 tindran els mateixos drets que els 

atletes espanyols. Així mateix els atletes estrangers de la resta de categories que per 3r 
any consecutiu tramitin llicència per la FCA, a efectes de títol de campions de Catalunya i 
a premis, també tindran els mateixos drets que els espanyols. 

 
 
10 -  Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF i la 

Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme. 
 


