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PROVES DE CONTROL 

CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS – CLUB NATACIÓ 
BANYOLES 

REGLAMENT 
 
Art. 1.- El CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS i el CLUB NATACIÓ 
BANYOLES,  organitzant unes proves de control amb l’autorització de la Federació 
Catalana d’Atletisme juntament amb el control tècnic del comitè Català de Jutges de la 
FCA. 
 
Art. 2.- Les proves es desenvoluparan a la Pista Municipal d’Atletisme d’Olot en 2 
jornades: els dissabtes 24 de d’abril i 8 de maig de 2021. 
 
Art. 3.- Podran participar tots els atletes amb llicència federativa i/o escolar tramitada per 
a la temporada en curs, amb previa inscripció i entregant firmada la declaració de 
responsabilitat facilitada per l’organització en aquest mateix reglament.  
 
Art. 4.- Els atletes federats participants hauran d’abonar els drets d’inscripció d’acord amb  
les següents condicions: 4€ per una prova, 6€ per dues o més proves. 
S’haurà de pagar la quantitat exacte en efectiu al recollir el dorsal.  
 
Art. 5.- Les inscripcions hauran de fer-se per INTRANET fins al dimecres abans de la 
competició.  
 
Art. 6.- Tots els atletes hauran de confirmar la seva participació en recollir el dorsal, 
presentant, en la mesura del posible, la llicència federativa i hauran d’atendre les 
possibles indicacions dels organitzadors. 
 
Art. 7.- HI HAURÀ CRONOMETRATGE ELÈCTRIC. 
 
Art. 8.- Tot allò no previst serà resolt d’acord amb la reglamentació federativa i decisió del 
Jutge Àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable. 
 
Art. 9.- Els resultats seran publicats a la xarxa internet i a la pàgina web dels clubs 
organitzadors, així com al web de la Federació Catalana d’Atletisme. 
 
Art. 10.- El Club Natació Banyoles i el Club Atletisme Olot Terra de Volcans no es fan 
responsables dels danys i perjudicis que puguin tenir o causar els participants i 
espectadors. 
 
Art. 11.- L’organització es reserva el dret d’utilitzar imatges de les jornades per fer-ne 
difusió i promoció així com, publicar-les en mitjans de comunicació i pagines web.  
 
Art. 12.- El fet d’inscriure’s representa l’acceptació del present reglament. 
 
 
 

** Aquest reglament podria veure’s modificat per possibles canvis en els protocols 
sanitaris que vagin sorgint. L’anirem actualitzant a mesura del que ens sigui possible. 

 
 

 



 
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT 
 
 
 

- El control de jutges va a càrrec de la federació catalana.  

- És obligatòria la mascareta per tothom en tot el recinte. 

- Els esportistes no hauran de dur la mascareta posada en el moment de 
l’escalfament i durant la competició però sí per accedir a la sortida de la prova. 

- Els esportistes són responsables de mantenir la distància mínima de seguretat 
establerta per les autoritats sanitàries.  

- No es permet cap tipus de contacte entre participants: jutges, entrenadors, 
esportistes i espectadors.  

- Només es podrà realitzar l’escalfament en la zona i el sentit marcats per 
l’organització (al camp d’herba annex).  

- A la zona d’escalfament només podrà haver-hi esportistes.  

- Hi haurà control de temperatura a l’entrada. 

- Hi haurà punts de desinfecció de mans.  

- Vestidors i lavabos estaran tancats.  

- L’accés a la instal·lació serà gratuït i, SI LA NORMATIVA AIXÍ HO PERMET, hi 
podrà accedir públic acompanyant amb control d’aforament fins al 50% de la 
instal·lació i registre, sempre que es mantingui la distància de seguretat entre 
persones i es segueixin les instruccions d’organitzadors i voluntaris.  

El motiu d’aquest registre és assegurar la traçabilitat dels assistents en el cas 
d’algun positiu de covid-19. 

- Els entrenadors només podran moure’s per la zona i el sentit de circulació 
establert per l’organització.  

- En cas d’incompliment d’alguns d’aquests punts l’organització pot obligar a 
qualsevol persona a abandonar el recinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROVES DE CONTROL 

CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS – CLUB NATACIÓ BANYOLES 

Declaració responsable de salut - COVID19 

 
En/na __________________________________________________________________ 

 

amb DNI/NIE ________________________ i  telèfon: ____________________________ 

 

NOM REPRESENTANT LEGAL (menors): _________________________________ 

 

DNI REPRESENTANT LEGAL (menors):  _________________________________ 

 

Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin 
estat positives. 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni 
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la competició si en els propers 5 dies 
mostro algun dels símptomes esmentats anteriorment.  

3. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’organització de les 
proves de control i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi 
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de 
l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de la competició el dia 
24 d’abril de 2021 a l’Estadi d’atletisme Tussols, signo la present declaració de responsabilitat i 
consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 
 
 
Signatura  
 
A _______________, ____ de _______________ de 2021 
 
 
CLUB NATACIO BANYOLES amb CIF G17033887, l’informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de 
detecció de possibles persones contagiades i evitar el seu accés a l'establiment i el seu contacte dins d'ell 
amb altres persones, conservera les seves dades durant el termini estrictament necessari per a complir amb 
la finalitat esmentada anteriorment. Amb la base legítima d’interès públic, les seves dades seran 
comunicades en cas de ser necessari a organismes competents en la matèria amb la finalitat de complir amb 
les obligacions legals establertes en la normativa aplicable. Per a informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades dirigeixi's a atletisme@cnbanyoles.cat   
 
 

 



 
 

HORARI I PROVES PROGRAMADES 

1ª Jornada - OLOT, 24 d’abri de 2021 

 

10:00  1500MLL ABS-SUB 18 FEM.  LLARGADA SUB 10 F/M  FOSO1 

       LLARGADA SUB18-ABS F/M FOSO 2 

10:10 1500MLL  ABS-SUB 18 MASC.   

10:20 1000MLL SUB 16 FEM. 

10:40 1000MLL SUB 16 MASC. 

10:50 1000MLL SUB 14 FEM. 

11:00 1000MLL SUB 14 MASC.    LLARGADA SUB 14 FEM. FOSO1 

11:10       LLARGADA SUB14 MASC. FOSO2 

11:15 1000MLL SUB 10 FEM.    

11:25 1000MLL SUB 10 MASC. 

11:35 600MLL SUB 12 FEM. 

11:55 600MLL SUB 12 MASC. 

12:00       LLARGADA SUB16 FEM.  FOSO1  

       LLARGADA SUB16 MASC.  FOSO2 

12:10 60MLL  SUB 10 FEM. 

12:15 60MLL  SUB10 MASC. 

12:25 60MLL  SUB 12 FEM. 

12:40 60MLL  SUB 12 MASC. 

13:00 80MLL  SUB 14 FEM.   LLARGADA SUB 12 FEM. FOSO1  

       LLARGADA SUB 12 MASC.  FOSO2 

13:15 80MLL  SUB14 MASC. 

13:30 100MLL SUB 16 I SUB 18 FEM. 

13:55 100MLL SUB 16 I SUB 18 MASC. 

14:05 100MLL ABS FEM. 

14:10 100MLL ABS MASC. 

 

 

 HORARI MODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HORARI I PROVES PROGRAMADES 
2ª Jornada - OLOT, 8 de maig de 2021 

 

10:00 800M.LL. MASC. ABS – SUB18       JAVELINA SUB18 – ABS PES SUB 12 MASC. ZONA 1 

10:15 800M.LL. FEM. ABS – SUB18 

10:25 2000M.LL. FEM. SUB12  

10:35 600M.LL. FEM. SUB16 

10:45 600M.LL. MASC. SUB16 

11:00 600M.LL. MASC. SUB14       PES SUB 16 FEM. ZONA 2 PES SUB 12 FEM. ZONA 1 

11:15 600M.LL. FEM. SUB 14    

11:30 2000M.LL. MASC. SUB12 

11:40         PES SUB 16 MASC. ZONA 2 

11:45 60M.LL. FEM. SUB 10 – SUB 8    

11:55  60M.LL. MASC. SUB 10 – SUB 8           PES SUB 14 FEM. ZONA 1 

12:10 400M.LL. FEM. SUB 10 – SUB 8       

12:20 400M.LL. MASC. SUB 10 – SUB 8      PILOTA FEM. SUB 10 – SUB 8 

12:30 400M.LL. MASC. ABS – SUB 18  

12:45     400M.LL. FEM. ABS – SUB 18    

12:55 60M.LL. MASC. SUB 12       PES SUB14 MASC. ZONA 1 

13:10 60M.LL. FEM. SUB 12  

13:20 300M.LL. FEM. SUB 16  

13:30     300M.LL. MASC. SUB 16 PILOTA MASC. SUB 10 – SUB 8  

13:45 150M.LL. FEM. SUB 14 

14:00 150M.LL. MASC. SUB 14 

14:20 200M.LL. FEM. ABS – SUB 18  

14:30 200M.LL. MASC. ABS – SUB 18         ZONA 1  = Al costat de l’alçada 
         ZONA 2 = Al costat de la javelina 

*Als llançaments NO hi haurà millora 
 

 HORARI MODIFICAT 

 

Amb el suport de:  


