
 

 

NORMES DE COMPETICIÓ 

 

a) Podran participar-hi els atletes amb llicència federativa actualitzada per l’actual 
temporada 2021. Totes les curses es controlaran amb cronometratge elèctric i es faran per 
sèries segons el nombre de participants i la seva marca. 

b) Horari de presentació a la Cambra de Requeriments. Per poder accedir a la pista és 
obligatori el pas dels atletes per la Cambra de Requeriments, dins dels següents horaris: 

• Curses 15 minuts abans de l’inici de la prova. 

• Concursos 30 minuts abans de l’inici de la prova. 

Els atletes que no passin per la Cambra de Requeriments dins de l’horari establert no podran 
competir. 

Els delegats de cada Club seran els responsables de la retirada del sobre amb tots els dorsals a 
la secretaria de l’Estadi Serrahima a l’inici de la competició. Al final de la competició el delegat 
abonarà l’import total de les proves fetes per els atletes del seu club 

 
2.- NORMES COMPLEMENTÀRIES 

 
Un cop finalitzat el termini d’inscripcions, es publicarà l’horari definitiu i els atletes 
acceptats amb la finalitat de poder complir amb la normativa anti Covid d’aforament vigent. 

 
Seran d'aplicació les normes generals per a Aire Lliure que figuren en la Reglamentació de 
Competicions. Per la realització d’aquesta competició, es seguiran els protocols derivats de la 
normativa anti Covid. 

 
Un cop finalitzada la prova s’haurà d’abandonar el recinte el més aviat possible per així respectar 
el límit d’aforament. 

 
Al tractar-se d’una competició de categories menors, els atletes podran portar 2 acompanyants. 
No s’haurà d’enviar full amb llistat d’acompanyants, però aquests hauran d’entrar a la 
instal·lació acompanyant el seu atleta presentant el full de declaració responsable que s’adjunta. 
Els acompanyants es situaran a la graderia de la recta principal guardant les distàncies de 
seguretat fixades i amb mascareta. 
 
Cada Club participant haurà de notificar els delegats assistents al següent correu: 
david@fcatletisme.cat abans del dijous 30 de setembre de 2021. 

 

La graderia de la corba serà exclusiva per a atletes i tècnics. Els entrenadors amb llicència en 
vigor hauran d’acreditar-se a l’entrada. 

 
L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte esportiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT RESPECTE A LA COVID19 
 
NOM: 
DNI: 
 
NOM REPRESENTANT LEGAL (menors): 
DNI REPRESENTANT LEGAL (menors): 
 
CONTACTE (telèfon mòbil o correu electrònic):  
 
amb Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana d’Atletisme; comparec i com millor procedeixi 
 

DECLARO RESPONSABLEMENT 
 

Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva  persona cap de les següents circumstàncies: 
 

 No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ...) o qualsevol altra quadre infecciós. 
 No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada per infecció 

de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.  
 He tingut contacte amb un positiu en els darrers 14 dies, però tinc la pauta completa de la vacuna des de fa almenys 14 dies 

i no presento cap símptoma (mínim de 3 dies des del contacte amb el positiu). 

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures necessàries per 
evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sotasignat atorga el consentiment exprés 
perquè la Federació tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i preventiu.  
Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques de protecció i higiene 
adoptades la Federació Catalana d’Atletisme pel correcte desenvolupament de la pràctica esportiva; l’observança de les 
quals és obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa Federació o pels seus clubs afiliats. El compliment de les mesures 
esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat de la Federació o el club 
organitzador dels contagis que en el seu cas es poguessin produir. 
I per a que així consti als efectes oportuns, 

SIGNO 
 
 
 
 
 
 

 
A                                                                    , el                                      de                                   de 2021 


