
   
 

 Fornàs Atlètic Club Valls i Alt Camp 
 
 

CONTROL  FACVAC 
2 de juliol de 2021 

 
REGLAMENT I HORARI 

 
1 El Fornàs Atlètic Club Valls i Alt Camp (FACVAC) amb l’autorització de la 

Federació Catalana d’Atletisme, organitza el proper dia 2 de juliol de 2021 un 
control a la pista d’atletisme “Marta Galimany” de Valls.  

 
2 Podran participar atletes amb llicència federativa tramitada per a la temporada en 

curs, de les categories Sub16 i superiors, amb prèvia inscripció a través del 
sistema d’inscripcions ISIS disponible a la web de la FCA 
(https://isis.rfea.es/sirfea2/) fins el dimecres abans de la competició (30 de juny) i 
entregant firmada la declaració responsable de salut Declaracio Responsable  
El llistat d’atletes admesos es basarà en les marques personals dels atletes inscrits 
en les corresponents proves. Tot i això, el FACVAC es reserva el dret de garantir 
la participació dels atletes del club inscrits. 
La llista d’admesos es publicarà el dijous 1 de juliol a la web de la federació. 
La inscripció, amb l’import exacte, tindrà un cost de 5 € per prova, i 8 € dos o més 
proves. 
 

3 El control de les proves anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la F.C.A. 
El cronometratge serà elèctric. 

 
4 L’horari  de les proves serà el següent, amb la limitació d’atletes especificada en 

cada prova. 
19.30          100 metres         M      (12) 
19.35          100 metres         F       (12) 
19.45           Llargada            M      (8) 
20.30           800 metres         F       (12) 
20.40          800 metres         M      (12) 
20.50          3000 metres       M      (16) 
21.10           Triple   M      (8) 

 
 

5 L’ús de mascareta és obligatori en tot moment, incloses les esperes dels concursos, 
excepte en el moment de competició.  
L’atleta haurà de seguir obligatòriament les indicacions del personal de la 
instal·lació i l’organització.  
No respectar les normes serà motiu d’expulsió.  
Aquest reglament podria veure’s modificat per possibles canvis en els protocols 
sanitaris que vagin sorgint.  



Cada atleta participant podrà ser acompanyat per 2 persones. No s’haurà d’enviar 
full amb llistat d’acompanyants però sí, aquests, hauran d’entrar a la instal·lació 
acompanyant al seu atleta i lliurar la declaració responsable.  
Igualment haurà d’abandonar la instal·lació acompanyant a l’atleta tan bon punt 
hagi finalitzat la competició.  

 
6 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest 

reglament. 
 

7 Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF (versió 
catalana) 

 
8 Els organitzadors i col·laboradors no es fan responsables dels possibles danys 

morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants. 
        
 

      Valls, a 23 de juny de 2021                                                 FACVAC 
 

 
 


