CONTROL SOCIAL
Pista d’Atletisme de Les Basses
Lleida 10-5-2022
Reglament
El club Lleida Unió Atlètica, amb el control del col·legi català de Jutges, organitza un control federat a celebrar el
proper 10 de març de 2022 a la pista municipal d’atletisme de Les Basses de Lleida, reservat exclusivamente pels
atletes del club Lleida Unió Atlètica i Terres de Ponent, amb el següent
HORARI:
Les proves començarán a les 18:00 hores i es disputaran una rere l’altra amb el següent ordre
Salt de llargada sub16-abs M i F.
Triple salt sub16-abs M i F.
És obligatori que els participants competeixin amb l’equipament oficial del seu club, podent el Jutge Àrbitre
impedir la participació de qui no compleixi aquesta norma.
Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme, d’acord amb el
Reglament del Wordl Athletics.
El club Lleida Unió Atlètica i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels prejudicis morals i/o
materials que puguin causar-se als/les participants i assistents durant aquesta competició.
La inscripció també implica autoritzar expressament a l’organització i a la Federació Catalana d’Atletisme a que
utilitzin i reprodueixin gratuïtament imatges de la seva persona preses amb ocasió de la participació en la
competició.
NORMES COVID
L'ús de mascareta és obligatori en tot moment, incloses les esperes dels concursos, excepte en el moment de
competició.
Els atletes hauran de seguir obligatòriament les indicacions del personal de la instal·lació i l'organització.
No respectar les normes serà motiu d'expulsió de la instal·lació.
Es obligatori l’ús de la mascareta per tots els que es trobin dintre del recinte esportiu.
Pel fet d’assistir i/o participar els que accedeixin a la instal·lació se’ls considera coneixedors i que accepten i
assumeixen que en la situació actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà
a la organització en cap cas.
NOTA: es podrà acceptar la participació d’algún atleta de fora dels clubs organitzadors en funció de la previsió
d’atletes participants i amb un preu d’inscripció de 5 euros, amb independència del nombre de proves on
s’inscriguin. Preguntar al correu info@lleidaua.com.

______________________________

_____________________________

