COMPETICIONS CAP DE SETMANA PISTA COBERTA
Sabadell, 8 i 9 de gener de 2022
La Federació Catalana d’Atletisme organitza els dies 8 i 9 de gener de 2022, les
competicions següents:





Control Absolut
Cnat. Cat. Clubs Master
3000 m.m. Cnat Cat. Master
Control Absolut

Dissabte 8 de gener
Diumenge 9 de gener
Diumenge 9 de gener
Diumenge 9 de gener

Jornada tarda
Jornada matí
Jornada matí
Jornada tarda

Dels quals teniu el reglament publicat en la web de la FCA http:\www.fcatletisme.cat.
Per a aquestes competicions és obligatori complir les normes de seguretat que les
institucions determinen i que es relacionen a continuació:


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.



Recollida de dorsals

a) Campionat Clubs Master: El delegat del club recollirà el sobre amb tots els
dorsals. No es lliuraran dorsals de forma individual.
b) 3000 m.m. Campionat Catalunya Master: L’atleta directament recollirà el dorsal
c) Controls Absoluts: L’atleta directament recollirà el dorsal.
En els casos dels controls, es prega que es porti l’import exacte, per tal de no
intercanviar monedes.


Es prega que els/les atletes participants no arribin amb més de 1 hora d’antelació
a la seva prova i que un cop finalitzin la competició abandonin la instal·lació en
el mínim temps possible.



Únicament podran accedir a la zona d’escalfament els/les atletes participants i
els/les entrenadors/es amb llicència, prèvia presentació de l’acreditació a
l’entrada de la zona.



Delegats/des i acompanyants hauran de situar-se a la grada, mantenint la
distància de seguretat i sempre amb la mascareta posada.



Els atletes/entrenadors/delegats només podran ubicar-se a les zones que es
determinin.




Serà obligatori portar sempre la mascareta, excepte els atletes en el moment
de la competició i escalfament.
Les guixetes dels vestidors no estan operatives.

MOLT IMPORTANT: Es demana la màxima col·laboració de tots i
totes els/les participants de la competició, complint les mesures
que s’exposen, per a un millor desenvolupament de la competició
i sobretot, per la seguretat de tots i totes. Moltes gràcies.

