4rt GRAN PREMI DE MARXA del KNLTS – Trofeu PEPE BERLANDINO
REGLAMENT
 El Club d’Atletisme Canaletes-Sant Martí, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme,
organitza el diumenge dia 27 de març de 2022 la quarta edició del GRAN PREMI DE MARXA del
#knlts – Trofeu PEPE BERLANDINO a la pita d’atletisme del CEB Marbella.
 Aquest Gran Premi coincideix amb el Campionat de Catalunya absolut per clubs de Marxa i tindrà
el següent horari:
10.00 Sub16 f/m 3.000 m.m
10.25 Sub14 f/m 3.000 m.m
10.50 Sub12 f/m 2.000 m.m
11.15 Sub10 f/m 1.000 m.m
11.30 5.000 m.m. Absolut Masculí (Sub.16-18-20-23-Sènior-Màster)
12.15 5.000 m.m. Absolut Femení “A” (Sub.16-18-20-23-Sènior-Màster)
12.50 5.000 m.m. Absolut Femení “B” (Sub.16-18-20-23-Sènior-Màster)
13.30 Cursa Open 1.000 m.m (Homenatge Jordi Guiral)
13.45 Entrega de premis
 Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per a la temporada en curs,
excepte els participants a la cursa open.
 Les inscripcions al trofeu Pepe Berlandino hauran de fer-les els clubs a través del programa
d'inscripcions de la INTRANET. La data límit serà el dimecres anterior a la competició, excepte els
participants a les curses absolutes que es regiran pel reglament del Campionat de Catalunya per
clubs de marxa.
 Els i les atletes sub16 poden triar entre fer la cursa de la seva categoria o participar com a integrants
de l’equip absolut per clubs en la cursa corresponent al Campionat de Catalunya per clubs de marxa.
En cap cas podran participar en les dues curses.
 El cost de les inscripcions és de 3 € per atleta (excepte els participants a la cursa open). Aquest
import el farà efectiu el delegat/responsable de cada equip el dia de la competició en el moment
de recollir TOTS els dorsals i pel total dels atletes inscrits.
 Els participants a la cursa open s’hauran d’inscriure el mateix dia a la pista fins a 30’ abans de l’inici
de la prova.

 Hi haurà trofeu per els tres primers atletes masculins i femenins de cada cursa.
 Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de
coneguda la classificació. Aquest un cop considerades totes les proves presentades prendrà una
decisió, la qual comunicarà a l'interessat. Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat
d'Apel·lació.
 Les reclamacions al Jurat d'Apel·lació es faran per escrit i hauran d'acompanyar-se de 50 €, com a
dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat
d'Apel·lació seran inapel·lables, encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que
es presentin evidències noves concloents.
 Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana d'Atletisme, d'acord
amb el reglament de la World Athletics i la Normativa de Competicions de la FCA.
 El Club d’Atletisme Canaletes-Sant Martí 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 la prova.
 El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.

Barcelona, 28 de febrer de 2022

