NORMATIVA DE COMPETICIÓ
Per tal que una competició sigui reconeguda com a OFICIAL per la Federació Catalana
d'Atletisme, i els seus resultats siguin homologats, és necessari :
1.-

Que figuri en el Calendari de la Temporada.

2.-

Que el jurat estigui nomenat pel Comitè Català de Jutges.

3.-

Que, com a mínim, s'hagin programat i es competeixi en tres proves, amb un mínim de
participació de tres atletes en cadascuna d'elles, excepte en relleus que podran ser dos
equips. Quedant exents d'aquesta normativa els Campionats de Catalunya Individuals i
de clubs i les competicions màster, on s'acceptaran com a vàlides totes les marques,
independentment del nombre de participants.
Nota.- Per a la realització de proves mixtes veure la normativa (circular RFEA 267/2018)

4.-

Que les edats i proves a disputar s'ajustin a la normativa per a cada categoria.

5.-

Que es faci arribar a la Federació Catalana d'Atletisme en un termini no inferior a 10 dies
abans de la celebració de les proves, el Reglament de la competició, per tal que sigui
aprovat.

6.-

Que els resultats es realitzin amb el programa de resultats RFEA-Manager i estiguin en
poder del Comitè Català de Jutges. Les dades que han de figurar són les següents:
ꞏ Data, nom i lloc de la competició.
ꞏ Nom i cognoms, Any de naixement, Número de llicència, Club i Marca de cada
participant.
ꞏ En carreres curtes s'especificarà la velocitat del vent.
ꞏ En concursos s'especificaran les marques de tots els intents.
ꞏ Als salts de llargada i triple haurà de figurar la velocitat del vent en cada salt.
ꞏ A les curses de relleus s'especificarà el nom i cognoms de cada atleta, número de
llicència i any de naixement.

Així mateix, és obligació de l'organitzador :
1.Que la instal.lació on es desenvolupi l'encontre estigui homologada i així mateix que el
material a utilitzar sigui el necessari per a la competició.
En cas de proves de marxa i proves de fons en ruta el circuit també haurà d’estar
homologat.
2.-

Preveure un servei mèdic durant la competició, (metge, ambulància, fisioterapeuta, etc.),
davant la possibilitat de lesió d'algun atleta.

3.-

Que la instal.lació on es desenvolupi l'encontre o l'organitzador de la competició disposin
d'una assegurança de responsabilitat civil.

4.-

Participació d’atletes estrangers :
A les competicions/curses de caràcter autonòmic només podran prendre part aquells
atletes estrangers que tinguin tramitada llicència federativa amb la Federació Catalana
d’Atletisme (per a curses en ruta veure normativa específica).
En cas que hi participin atletes estrangers sense llicència per la FCA hauran de
considerar-se competicions/curses de caràcter nacional o internacional, i per tant hauran
de figurar en el calendari de la RFEA.
 Per figurar en el calendari de la RFEA cal complimentar i enviar l’imprès oficial a
la Federació Catalana d’Atletisme, per tal que aquesta hi doni el seu vist-i-plau i
el faci arribar a la RFEA degudament segellat.
En cas que algun club i/o organitzador no compleixi els requisits exposats i accepti la
participació d’atletes estrangers no reglamentats, ho farà sota la seva responsabilitat, i
haurà de fer-se càrrec de la penalització econòmica imposada per la RFEA.

