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CIRCULAR :  01 / 2018 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : gener de 2018 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

ACORDS COMPLEMENTARIS A LA NORMATIVA PER 
A LES COMPETICIONS DE MARXA ATLÈTICA 

 
 
 
El Responsable de Marxa de la FCA i el Comitè de Jutges per tal de millorar el correcte desenvolupament de 
les competicions de Marxa Atlètica han arribat als acords següents, que entraran en vigor a partir del dia 13 de 
gener del 2018: 
 

 Insistir als organitzadors de l’obligatorietat de proporcionar 2 dorsals (davant i darrere) a tots els atletes 
participants, tal com s’indica a l’article 3 del Model de Reglament de Marxa de la FCA, per tal de 
facilitar les tasques de control i jutjament. 

 
 Segons l’article 143.1 i 7 del Reglament Internacional, els atletes hauran de participar amb 2 dorsals i 

una vestimenta que no dificulti la visió dels jutges. Per tant els jutges no autoritzaran la participació 
d’atletes que utilitzin malles, xandall, genolleres o altra roba que cobreixi els genolls i que impedeixi als 
jutges un correcte jutjament de la marxa. Així com la dels atletes que no portin els dorsals de forma 
reglamentària. 
Si algun atleta participa i no compleix amb aquest article serà desqualificat pel Jutge Àrbitre 
(Art.143.11) 
 

 A totes les competicions de marxa d’àmbit català (aire lliure, ruta i pista coberta) i únicament per a les 
categories Sub 10 i Sub 12 el Cap de Jutges de Marxa tindrà la facultat de desqualificar a un atleta de 
forma directa en qualsevol moment de la prova (i no solament en els últims 100 metres) quan per la 
seva forma de progressió l’atleta infringeixi òbviament l’article 230.2 (definició de marxa atlètica), 
independentment del nombre de targetes vermelles prèvies que s’hagin rebut per a l’atleta en qüestió. 
Per a la resta de categories superiors es manté únicament aquesta facultat de desqualificar per als 
últims 100 metres de la prova. 
 

 És important que es compleixi l’horari establert en cadascun dels reglaments. A cada prova s’haurà 
d’intentar donar la sortida a l’hora programada, malgrat que encara quedi algun atleta de la prova 
anterior per arribar a la meta.  

 
 En el full de resultats s’haurà de fer constar les targetes vermelles rebudes per cada atleta que seran 

facilitades a la secretaria pel Cap de Jutges de Marxa. 
 

 Es recorda que segons l’article 2.d del reglament del Campionat de Catalunya de Marxa Sub 10-12-14-
16, i amb l’objectiu que aquest Campionat tingui el nivell esportiu que li correspon, els clubs participants 
hauran de demostrar la participació dels seus atletes inscrits en proves de marxa en alguna de les dues 
últimes temporades. Si en el moment de la inscripció per Intranet, per defecte no surt cap marca, el 
club haurà de posar marca, data i lloc de la participació en el camp “dorsal”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Estruch i Valero 
Gerent 
(signat a l'original) 
 


