CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT DE 5 KM
(5K SANTA CRISTINA D’ARO)
REGLAMENT
Art. 1> L’Ajuntament de Sta Cristina d’Aro i el CA STA CRISTINA amb
l'autorització i col·laboració de la Federació Catalana d'Atletisme, i sota el
control del Comitè Català de Jutges, co-organitzen el Campionat de
Catalunya Absolut de 5 Km (5K Santa Cristina d’Aro).
Art. 2> Les proves es desenvoluparan el proper Dissabte 29 d’Agost a la
localitat de Sta Cristina d’Aro, en un circuit urbà totalment pla de 5km de
distància.
Art. 3> Es realitzarà una única cursa conjunta, masculina i femenina, on hi
haurà un nombre màxim de 40 atletes (20 atletes per categoria). En el cas de
no completar els 20 atletes per categoria es podran admetre atletes reserva
de la altre categoria.
Art. 4> La prova s’iniciarà a les 20:30h.
Art. 5> Les inscripcions seran per invitació. Les sol·licituds hauran de fer-se
per e-mail a l’adreça clubatleticsantacristina@gmail.com indicant nom,
cognoms, data de naixement, llicència, club i mmp/resultats destacats a la
distància o proves de mig fons i fons similars al esdeveniment.
Art. 6> Categories. Aquest campionat està adreçat a atletes corresponents a
les categories Sots 20, Sots 23, Senior i Màster. Només hi haurà Classificació
General, Absoluta Masculina i Absoluta Femenina.
Art. 7> El termini per a enviar les sol·licituds finalitzarà el Dilluns 24 d’Agost a
les 19:00. La llista d’inscrits es facil·litarà el Dimarts 25 d’Agost a partir de
les 12:00.
Art. 8> Tots els atletes hauran de confirmar la seva participació abans de
1h15’ del inici de la prova i retirar el dorsal corresponent per tal d’atendre
possibles indicacions dels organitzadors.
Art. 9> Hi haurà CRONOMETRATGE MANUAL.

Art. 10> Hi haurà premis en metàl·lic per als primers classificats de la prova i
que correspondran als següents resultats:
1r/a classificat/da: 200€
2n/a classificat/da: 150€
3r/a classificat/da: 100€
4rt/a classificat/da: 75€
5è/a classificat/da: 50€
Art. 11> L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat i/o la
identitat de l’atleta.
Art. 12> Per poder participar i optar a classificar-se s’ha de participar amb el
dorsal, aquest haurà de dur-se en un lloc ben visible.
Art. 13> Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge
Àrbitre, acompanyades de 50 €, com a dipòsit, i només seran acceptades fins
a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser
acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.
Art. 14> Les curses només podran ser suspeses en cas de que per
inclemència del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge
Àrbitre.
Art. 15> Aquesta competició es regirà d’acord amb la Normativa de Curses de
Fons de la FCA i tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord
amb el Reglament de la IAAF.
Art. 16> El CA Sta Cristina d’Aro 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.17> Normes de seguretat. Per a la realització d’aquesta competició, es
seguiran els protocols derivats de la normativa de la Secretaria General de
l’Esport i l’Activitat Física i de la RFEA per la represa de la activitat física i
l’esport (veieu annex més endavant en aquest reglament).
Art. 18> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació
del preceptuat en aquest Reglament.
Art. 19> Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom,
sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les
dels resultats.
Art. 20> El participant, pel fet d'inscriure's a la prova, autoritza expressament a
la FCA, a l'organització i els seus patrocinadors les imatges fixes i/o en
moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot
tipus de suport gràfic.

PROTOCOL DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT
- El control de jutges va a càrrec de la federació catalana.
- Els atletes recolliran el seu dorsal de la competició́, on hauran d’entregar
signada una declaració responsable respecte a la COVID-19 (els menors
pel responsable legal) que trobareu al final d’aquest reglament.
- És obligatòria la mascareta per tothom en tots els voltants a l’espai habilitat
per la prova.
- Els esportistes no hauran de dur la mascareta posada en el moment de
l’escalfament, la posta a punt, la competició i la tornada a la calma.
- Els esportistes són responsables de mantenir la distància mínima de
seguretat establerta per les autoritats sanitàries.
- No es permet cap tipus de contacte entre participants: jutges, entrenadors,
esportistes i espectadors.
- Només es podrà realitzar l’escalfament en la zona i el sentit marcats per
l’organització.
- A la zona d’escalfament només podrà haver-hi esportistes.
- Hi haurà control de temperatura a l’entrada.
- Hi haurà punts de desinfecció de mans.
- El públic només podrà moure’s per la zona i el sentit de circulació establert
per l’organització.

CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT DE 5 KM
(5K SANTA CRISTINA D’ARO)
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ESPORTISTES MAJORS D’EDAT
En/na ___________________________________ amb DNI/NIE _____________ i
telèfon: ________________ declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o
hagin estat positives.
c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de
Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. Així mateix, informaré del meu estat als responsables de la competició si en els
propers 5 dies mostro algun dels símptomes esmentats anteriorment.
3. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per
l’organització de les proves de control i accepto complir responsablement en la seva
totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment
d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat. I, perquè així consti, als efectes de
poder participar de la competició del dia 29 d’Agost, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en
aquesta declaració.

Signatura

A _______________, ____ de _______________ de 2020
CA SANTA CRISTINA amb CIF G55276851, l’informa que tractarà les seves dades amb la
finalitat de detecció de possibles persones contagiades i evitar el seu accés a l'establiment i el
seu contacte dins d'ell amb altres persones, conservera les seves dades durant el termini
estrictament necessari per a complir amb la finalitat esmentada anteriorment. Amb la base
legítima d’interès públic, les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a
organismes competents en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions legals
establertes en la normativa aplicable. Per a informació addicional i detallada sobre protecció
de dades dirigeixi's a clubatleticsantacristina@gmail.com

