
 
CONTROL DE SALTS A MANRESA 

 
Reglament 
 
El proper dissabte 22 de maig Club Atlètic Manresa organitza una jornada de control de 
salts a l’Estadi Municipal d’Atletisme “El Congost” de Manresa.  
 
Podran participar tots els atletes amb llicència federativa tramitada per a la temporada 
en curs, seguint els criteris de selecció i número de participants per prova que 
l’organització designi, amb prèvia inscripció a través del sistema d’inscripcions ISIS 
disponible a la web de la FCA (https://isis.rfea.es/sirfea2/) i entregant firmada la 
declaració responsable de salut en referència al Covid facilitada per l’organització en 
aquest mateix reglament. 
 
La data límit per a realitzar la inscripció serà fins dimecres 19 de maig 
 
El criteri serà per les millors marques que figurin al rànquing de la FCA de 2021.  
El club organitzador es reserva el dret de participació dels seus atletes. 
El cost de l’inscripció será de 5 euros/prova, 7 euros/2 proves. 
Nº de participants 

- Salt amb perxa masculí: 8 
- Salt amb perxa femení: 8 
- Salt d’alçada femení: 8 
- Salt d’alçada masculí: 8 
- Salt de Llargada femenina: 12 
- Salt de Llargada masculina: 12 

 
Degut a les restriccions sanitàries i d’accés a la instal·lació, tots els participants hauran 
de seguir els protocols de seguretat establerts per l’organitzador. 
 
Normes complementàries: 
Seran d'aplicació les normes generals per a l'Aire Lliure que figuren en la reglamentació 
de competicions i la Normativa de Competicions FCA. 
 
Horari i ordre de proves: 

- 16:30 h. Perxa Masculina   /  Llargada Femenina 
- 18:00h. Llargada Masculina 
- 18:30 h. Perxa Absoluta Femenina 
- 19:00 h Salt d’alçada Femení  / Salt d’alçada masculí 

 
Les alçades de començament i cadències es decidiran segons la inscripció. 
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DELARACIÓ RESPONSABLE 
PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT LA FASE DE 

REPRESA D’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA EN EL CONTEXT DE LA CRISI 
SANITÀRIA DE LA COVID-19 

 
 

Nom de l’Esportista:  
DNI:  

Club:  
Data i hora entrenament:  

Instal·lació esportiva:  
 
*En cas dels menors d’edat, autorització del pare, mare o tutor/a legal: 
Nom i Cognoms:  
DNI:  
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT que en el moment de fer ús de les Instal·lacions 
Esportives Municipals compleixo els següent requisits: 
 
1. Disposo de llicència esportiva, d’acord amb l’article 23.3 del Decret Legislatiu 1/2000, de 

31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport. 
 

2. No pateixo malaltia i/o simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (asimptomàtics 
durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de 
simptomatologia compatible). 

 
3. Conec i respectaré el protocol de reobertura de les instal·lacions esportives municipals a 

Manresa i realitzaré la neteja i desinfecció del material utilitzat després del seu ús. 
 
 
 
 
 


