
GRAN PREMI DE MARXA CIUTAT DE MANRESA

15è MEMORIAL ENRIC VILLAPLANA

REGLAMENT

1/  El Club Atlètic Manresa, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, organitza 
el   GRAN   PREMI   DE  MARXA  CIUTAT  DE   MANRESA  “15è   MEMORIAL ENRIC 
VILLAPLANA”, a celebrar el diumenge dia 12 de març de 2023, a partir de les 10:00 del matí, 
al circuit del Passeig Pere III de Manresa.

2/        Els horaris, categories i distàncies de les curses seran el següents:

10:00 Sub-16 Masculí/Femení 3 km

10:25 Sub-14 Masculí/Femení 3 km

10:50 Sub-12 Masculí/Femení 2 km

11:10 Sub-10 Masculí/Femení 1 km

11:20 Màster Masculí/Femení 5 km

12:00 Absolut (a partir S18) M/F 5 km

12:30 Entrega de trofeus

Aquest horari és provisional i podrà ser modificat en funció de les inscripcions. 
L'horari definitiu serà publicat a la pàgina web de la FCA el divendres dia 10 de març.

“S'aplicarà la normativa del “pit lane” en totes les categories”

3/ Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per la 
temporada en curs.

4/        Les  inscripcions  hauran  de fer-se a través dels  respectius Clubs mitjançant la
Intranet de la Federació Catalana d’Atletisme, fins el dijous 9 de març de 2023.

Els atletes de categoría Màster que vulguin prendre part a la cursa absoluta hauran de fer- ho 
constar a la seva inscripció.

  No s'acceptarà cap inscripció que no s'hagi fet amb aquest fomat.



El cost de les inscripcions és de 3 € per atleta.  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.

5/ Cada participant solament tindrà dret a participar en una sola prova; el fet de fer-ho en 
dues serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

6/ Hi haurà trofeu per als tres primers atletes masculins i femenins de cada categoría, i una 
samarreta técnica per tots els participants.

7/        Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts desprès 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

8/        Las reclamacions al Jurat d'Apel·lació es faran per escrit i s'hauran d'acompanyar de 50€ 
com a  dipósit, 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 noves evidències concloents.

9/           Tot alló 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.

10/       El Club Atlètic Manresa i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels 
perjudicis morals i/o materials que puguin causar  o causar-se els participants durant  aquesta 
competició.

11/       El sol fet d'inscriure's en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en 
aquest reglament. Així mateix, la inscripció implica també autoritzar expressament a l'organització,  
als seus patrocinadors i a la Federació Catalana d'Atletisme a que utilitzin gratuitament imatges 
fixes  i/o  en  moviment  de  la  seva  persona  preses  amb  ocasió  de  la  seva  participació  en  la 
competició. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de 
promoció o publicitat produïts i difosos a tot el món i durant un periode màxim establert per la  
normativa en vigor, inclosa la possible prórroga un cop finalitzat el període previst.

Manresa, 10 de febrer de 2023

CLUB ATLÈTIC MANRESA                      FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME


