
 

CONTROL DE TARDOR 
9 d’octubre del 2021 

 
R E G L A M E N T 

 
1. El Club Atlètic Manresa, amb l’autorització de la F C d’Atletisme, organitza el Control de 
Tardor el dissabte  9 d’octubre del 2021 a l’Estadi Municipal d’atletisme El Congost de 
Manresa, sota el control del Col.legi de Jutges de la F.C. d’Atletisme -Deleg de Manresa-. 
 
2. Podran participar tots els atletes que tinguin degudament tramitada la llicència federativa de 
la present temporada. El cronometratge será manual.  
 
3. Programa de proves:      HORARI 
 
10,30h  1500 M/F   Altura M/F 
11,00h  3000 M/F 
11,30h  800 M/F 
   
4. Els/les atletes interesats/ades en participar en aquest control hauràn d’enviar les seves dades 
(nom, cognoms, club, num. llicència, marca d’aquesta temporada) al e-mail: 
clubatleticmanresa@gmail.com . El termini d’inscripció acaba el dijous 7 d’octubre, a les 
20,00 hores.  No s’acceptaràn inscripcions fora d’aquest termini.  
 
5. Les reclamacions hauran de presentar-se per escrit al Jutge Àrbitre de la competició, no més 
tard de 30’ minuts de finalitzar la prova on ha tingut lloc l’incident. 
 
6. El C.A.Manresa i la FCA no es fan responsables dels posibles danys morals o materials que 
poquessin patir o produir els participants o espectadors durant el transcurs del festival. 
 
7. La sola inscripció suposa l’acceptació total d’aquest reglament. 
 
8. NORMES COMPLEMENTÀRIES . 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. 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: 
clubatleticmanresa@gmail.com abans del dijous 7 d’octubre de 2021.  
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. 
 
9. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització d’acord amb la 
Reglamentació Internacional de la IAAF en la seva versió de la RFEA. 
 
 



V. i P. FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME CLUB ATLÈTIC MANRESA 
 
 


