MODEL REGLAMENT DE CURSES DE FONS DE LA FCA
Art. 1>

Art. 2>
Art. 3>

Art. 4>

Art. 5>
Art. 6>

Art. 7>

Art. 8>
Art. 9>
Art. 10>



El Club / Entitat................................................., amb l'autorització de la Federació
Catalana d'Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges organitza
............................................................. [indicar edició i nom de la cursa].
L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat i/o la identitat de
l’atleta.
Per poder participar i optar a classificar-se s’ha de participar amb el dorsal, aquest
haurà de dur-se en un lloc ben visible, en cas que l’organitzador faciliti o demani el
xip serà obligatori córrer amb ell.
Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre,
acompanyades de 50 €, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts
després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la
reclamació, es tornarà el dipòsit.
Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o
qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.
Aquesta competició es regirà d’acord amb la Normativa de Curses de Fons de la
FCA i tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament
de la IAAF.
El Club / Entitat................................ i la Federació Catalana d'Atletisme, no es fan
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els
participants i espectadors durant aquesta competició.
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en
aquest Reglament.
Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de
naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les dels resultats.
El participant, pel fet d'inscriure's a la prova, autoritza expressament a la FCA, a
l'organització i els seus patrocinadors les imatges fixes i/o en moviment de les
persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic
Els articles indicats en el model de reglament hauran de figurar en el Reglament específic
de cada cursa a organitzar. [L’organitzador podrà afegir altres articles que consideri
d’interès per a una major informació de la cursa ].
Ara bé, per tal de facilitar les diferents tasques organitzatives i no interferir en el reglament
específic de cada cursa, decidit pel propi organitzador, no caldrà detallar aquests 10 articles,
podent indicar en el Reglament el següent paràgraf :

“AQUESTA CURSA ES REGEIX PEL REGLAMENT OFICIAL DE LA COMISSIÓ
DE CURSES DE FONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME”.


L’organitzador podrà fer referència als següents articles :
- Distància de la cursa.
- Data i horari.
- Circuit (sortida i arribada).
- Inscripcions.
- Categories.
- Classificacions.
- Premis.

