
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT 
Estadi Municipal d’Igualada, 6 de juny de 2021 

 
 
 
Normes complementàries: 
 
Aquest campionat es fa 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.  
 Amb cada atleta participant es podrà acreditar 1 acompanyant o delegat. Els clubs 

dels atletes participants hauran d’enviar a la FCA (fca@fcatletisme.cat) el 
document que s’adjunta amb les dades dels acompanyants o delegats que 
assistiran al Campionat abans de les 12.00 hores de divendres día 4 de juny. NO 
S’ATENDRAN SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI. 

 Els entrenadors amb llicència FCA o RFEA dels atletes participants podran 
accedir, identificant-se a l’entrada amb la seva llicència digital. 

 No es permetrà l’accés al recinte esportiu de cap persona no acreditada 
 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 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. 

 Els delegats i acompanyants només podran ubicar-se a la zona de graderia, 
complint una separació personal mínima d’un metre i mig 

 Els entrenadors podran situar-se a l’exterior de la pista, a la zona més propera on 
participen els seus atletes. 

 Els atletes, entrenadors, delegats i acompanyants hauran de complimentar el 
corresponent full de declaració responsable. 

 Serà obligatori portar sempre la mascareta, excepte els atletes en el moment de 
la competició. 


