La Unió Colomenca d’Atletisme amb l’autorització de la Federació Catalana d’atletisme
i amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, organitza aquest
control el proper dissabte 12 de Març de 2022 al Camp d’Atletisme Antonio Amoros de
Santa Coloma de Gramenet.
NORMES DE PARTICIPACIÓ:
 El control tècnic anirà a càrrec del Col·legi Català de Jutges d’Atletisme.
 Els atletes hauran de tenir tramitada la seva llicència per la FCA.
 Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del sistema d’inscripcions
ISIS disponible a la web de la FCA https://isis.rfea.es/sirfea2/
 La data límit d'inscripció serà el DIMARTS abans de la competició. No
s'acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova.
 Per tal de cobrir les despeses del control, la inscripció dels participants tindrà
un cost de:
o 6€ per equip de relleu participant
o 4€ per prova i 6€ per dues o més proves
 El dorsal s’haurà de portar visible a la part davantera .
 Els clubs que presentin més d’un equip de relleus a una mateixa categoria han
d’identificar cada equip amb una lletra (A,B,C...) al camp dorsal de la intranet .
 Als concursos passaran a la millora les 8 millors marques, independentment de
la categoria.
 Les possibles reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre fins 30
minuts després d'haver-se fet públic el resultat o produït l'incident.
 Tot allò no previst en el present Reglament es regirà per les normes de la
FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME.
 La sola participació en aquesta competició implica la total acceptació del
present Reglament.
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