
 

ATLETISME MÀSTER 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 10.000 MARXA EN PISTA MÀSTER A L’AIRELLIURE  
 
 
Art.1> El Club Atletisme Montornès, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i la 

col.laboració de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, organitza el CAMPIONAT DE 
CATALUNYA MÀSTER DE 10.000 M.MARXA a l’Aire Lliure a celebrar-se el dia 13 de maig de 
2018 a les pistes d’atletisme de Montornès del Vallès, conjuntament amb el 4t Gran Premi de 
Marxa de Montornès del Vallès. 

 
Art. 2> El Campionat se celebrarà sobre una distància de 10km el masculí i 10km el femení. Aquest 

campionat és de categoria Màster. 
  
 L’horari será el següent: 
 10.10 h. 10.000 m.marxa (Veterà Masculí i Femení) 
 
Art. 3> Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per a la temporada 

en curs. Així mateix és obligatori que tots els atletes participants portin 2 dorsals (davant i 
darrere).  

 
Art. 4> Les inscripcions es faran a través de la INTRANET. La data límit serà el dilluns anterior a la 

competició i el dimecres la FCA publicarà al seu web els atletes acceptats. 
 

  
Art. 5> La classificació es farà per categories de 5 en 5 anys. Els atletes estrangers i els que no 

pertanyin a la Federació Catalana d'Atletisme no poden assolir el títol de Campió de 
Catalunya Individual, a excepció dels atletes estrangers que hagin tramitat per 3r. any 
consecutiu llicència per la FCA que tindran dret al premi oficial i per tant podran ser 
Campions de Catalunya. 

 
Art. 6> Premis 
 Es donaran medalles als 3 primers classificats de cada categoria. 
 
Art. 7> Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de 

conèixer els resultats. 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’Apelꞏlació 

 
 Les reclamacions al Jurat d’Apelꞏlació 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’Apelꞏlació seran inapelꞏlables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions 
en cas que es presentin evidències noves concloents. 

 
Art. 8> Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol 

altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre, sent el seu veredicte inapelꞏlable. 
 
Art. 9> Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana d'Atletisme. 
 
Art. 10> El club organitzador 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 
aquesta competició. 

 
Art. 11> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest 

Reglament. 
 


