
 
 
 

4t GRAN PREMI DE MARXA TINO RUIZ 
 
 

R E G L A M E N T 
 

 

- El Club Atlètic Palafrugell, amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell i amb l’autorització de la 
Federació Catalana d’Atletisme organitza per el proper dissabte 22 d’abril de 2017 la quarta edició del GRAN PREMI DE 
MARXA TINO RUIZ  a l’Estadi Municipal Josep Pla Arbonès de Palafrugell. 
 
- Les dues distàncies absolutes seran, a més de Gran Premi Tino Ruiz, Campionat de Catalunya Absolut de marxa per clubs. 
 
- L’horari i ordre de proves és el següent: 
 
16.00h – 10000 m marxa Absolut M   (2003 i anteriors) (Campionat de Catalunya per clubs) 
17.00h -  5000 m marxa Absolut F   (2003 i anteriors) (Campionat de Catalunya per clubs) 
17.45h - 3000 m marxa Infantil i Cadet  M (2004-05) (2002-03) 
18.10h – 3000 m marxa Infantil i Cadet F (2004-05) (2002-03) 
18.40h – 2000 m marxa Aleví M i F  (2006-07) 
19.00h - 1000 m marxa Benjamí  M i F    (2008-09) 
 
- Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per a la temporada en curs. 
 
- Les inscripcions hauran de fer-se a través dels clubs respectius per INTRANET fins al dilluns 17 d’abril. 
 

- Hi haurà premi per els sis primers atletes masculins i femenins de cada cursa.  
 
- A tots els participants se’ls obsequiarà amb una samarreta commemorativa de record. També hi haurà esmorzar i beguda per 
a tots els participants. 
 
- 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 
I.A.A.F i la Normativa de Competicions de la FCA. 
 
- El Club Atlètic Palafrugell 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. 
 
 

 


