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INTRODUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ  La Federació Catalana d’Atletisme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i 
Runcaf Events Sports SL organitzen el 23è Míting d’Atletisme Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que 
se celebrarà el proper dimarts 22 de setembre a l’Estadi Joan Serrahima de Barcelona. En aquesta edició el 
Míting tindrà un nou format a causa de la normativa a aplicar derivada de la gestió de la incidència de la 
COVID19 a la competició. Per aquest motiu se seguiran els protocols derivats de la normativa de la Secretaria 
General de l’Esport i l’Activitat Física i de la FCA per a la represa de l’activitat física i l’esport (veieu annex 
més endavant en aquest projecte). 

INSTAL·LACIÓ. El Míting es realitzarà a l’Estadi Joan Serrahima de Barcelona.  

Per tal de minimitzar les interaccions i el voluntariat requerit, la competició està prevista en horari 
intensiu de 19 a les 21h. 

  



 

                                                                                             

PROTOCOL I NORMES DE FUNCIONAMENT PEL 23è MÍTING INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA 

 

ACREDITACIONS  

Les acreditacions (polseres) seran personals i intransferibles i hauran d’ubicar-se en un lloc ben visible. Els participants a 
l’esdeveniment hauran de portar en tot moment l’acreditació proporcionada pels organitzadors. En el cas de que un 
membre del personal la requerís i no es disposés de la mateixa i no s’identifiqués a l’afectat/da es pot procedir a convidar a 
la persona a abandonar la instal·lació. Serà responsabilitat única de la Federació Catalana d'Atletisme l'acceptació o no de 
les sol·licituds d'acreditació. Si algú realitza un ús inadequat de l'acreditació, aquesta li podrà ser retirada. 

En funció de l’espai al que es disposi d’accés hi hauran tres tipus d’acreditacions: 

A) Acreditació de pista. Per atletes, voluntariat, entrenadors, jutges i el comitè d’honor.  
B) Acreditació Prensa/Representants d’Atletes. Dona accés a la zona habilitada per a mitjans de 

comunicació a la grada principal.  
C) Grada General. Pel públic general. No portaran cap tipus de polsera. 

 

CENTRE DE INFORMACIÓ TÈCNICA (CIT) 

Aquest serà el punt de trobada pels participants en el que respecta a informació tècnica de la competició (protocols, espais 
habilitats i incidències). En el CIT els atletes podran recuperar els elements personals requisats a la cambra de 
requeriments i artefactes personals una vegada finalitzada la competició. Es trobarà degudament senyalitzada.  

Les reclamacions als resultats en 1a instància (si no s'ha fet prèviament davant el Jutge Àrbitre per l'atleta) i en 2a 
instància davant el Jurat d'Apel·lació es presentaran al CIT, aquestes últimes per escrit i amb dipòsit econòmic de 50 
euros. 

El CIT estarà ubicat en una carpa al costat de l’espai per a la secretaria de competició. L'horari d'obertura abastarà des d'1 
hora abans de la primera prova de cada jornada fins a 30 minuts després de l'última prova. En el cas que es produeixi 
alguna reclamació romandrà obert fins a finalitzar tot el procés de la reclamació. 

  



 

                                                                                             

RETIRADA DE DORSALS 

Es podrà retirar el dorsal fins a 1 hora abans de l'inici de la prova a realitzar.  

Els atletes que dormin a l’hotel de l’organització podran recollir el seu dorsal al mateix hotel. Les acreditacions s’entregaran 
en el moment d’accedir a la pista.  

Abans d’accedir a l’estadi, es realitzarà control de temperatura i higiene de mans a tots els participants.. A més a més, 
tots ells hauran de portar degudament omplerta i signada la declaració autoresponsable que es detalla al final d’aquest 
document. 

Un cop es realitzi el control de temperatura i higiene de mans a l’entrada principal els atletes, entrenadors i jutges aniran 
fins la Carpa de Recepció dels participants, ubicada al punt indicat al plànol corresponent (veure annexos) 

 

PÚBLIC  

La crisi sanitària de la COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures per tal de complir els protocols establerts 
per les autoritats sanitàries. L'establiment i compliment de les citades mesures requereix d'una sèrie de compromisos i 
formes d'actuació per part, fonamentalment, d'organitzadors i participants. Per això una de les mesures importants per a 
poder continuar amb l'activitat atlètica és la realització d'aquest esdeveniment amb un aforament màxim pel públic de 
150 persones.  

Abans d’accedir a l’estadi, es realitzarà control de temperatura i higiene de mans a tots els confirmats per la FCA per a  
accedir com a públic. A més a més, tots ells hauran de portar degudament omplerta i signada la declaració 
autoresponsable que es detalla al final d’aquest document i un comprovant del correu de confirmació per part de la 
federació. 

 

ZONA D'ESCALFAMENT  

Hi haurà una zona d'escalfament delimitada en els plànols de l’annex final. 

 

PROVES DE CONCURSOS – ZONA PER A ENTRENADORS 

A totes les proves de concursos i amb la finalitat que els atletes puguin establir comunicació amb els seus 
entrenadors s'organitzarà una zona reservada i exclusiva per als entrenadors personals, amb llicència FCA,RFEA 
o IAAF, dels atletes participants. Hi haurà unes zones reservades en les quals cal mantenir la distància de 
seguretat i la màscara en tot moment, no podran moure's de la zona assignada. 

Només es lliurarà una acreditació per atleta participant i l'entrenador haurà de tenir llicència FCA o RFEA en vigor 
com a entrenador per a la temporada 2020 per a poder retirar la mateixa. No es lliurarà cap acreditació d'aquestes 
zones a cap persona que no compleixi amb l’indicat anteriorment. 

 



 

                                                                                             

NORMES DE SEGURETAT 

Per a la realització́ d’aquesta competició, se seguiran els protocols derivats de la normativa de la Secretaria General de 
l’Esport i l’Activitat Física i de la FCA per a la represa de l’activitat física i l’esport (veieu annex més endavant en aquest 
reglament). 

 

SERVEIS MÈDICS  

Existirà una àrea assistencial per als atletes ubicada aprop de la zona d’escalfament. En aquesta hi hauran els següents 
professionals sanitaris: 

- Metge. 
- Fisioterapeuta. 
- Serveis assistencials i ambulància. 

 

REGLAMENT DEL 23è MÍTING INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA 

 

 

MÍTING INTERNACIONAL D'ATLETISME CIUTAT DE BARCELONA 
Estadi Joan Serrahima - Barcelona 22 de setembre de 2020 

HORARI 
     

  19.00   Pes M  

  19.15  300 m.t. M Perxa M-F  

  19.25  300 m.t. F    

  19.35  300 m. F  Alçada M  

  19.45  150 m. M "B"   

  19.50  150 m. M "A" Triple F  

  19.55  150 m. F    

  20.05  500 m. M "B" Martell F  

  20.10  500 m. M "A"   

  20.20  2.000 m.obs. F   

  20.30  2.000 m.obst. M   

  20.40  Milla F   

  20.50  3.000 m. M   
  



 

                                                                                             

FUNCIONAMENT CAMBRA DE REQUERIMENTS  

La Cambra de requeriments estarà el més pròxima possible a la zona de competició essent el seu accés només per als 
atletes que vagin a competir (visualitzar mapa annexos). En funció de les especialitats, hi haurà una cambra de 
requeriments específica: 

Cambra de Requeriments (A): MIG FONS + SALTS: Milla, 2000mObs, Alçada i Triple. Ubicada a prop de la meta. 

Cambra de Requeriments (B): LLANÇAMENTS + PERXA: Pes, Martell i Perxa. Ubicada a prop de la gàbia de 
llançaments. 

Cambra de Requeriments (C): VELOCITAT-TANQUES + FONS: 300mt., 300m, 150m, 500m i 3000m.ll. Ubicada a prop 
de la sortida dels 200m.ll. 

Aquestes estaran degudament senyalitzades per a la seva fàcil identificació. És responsabilitat dels atletes participants 
presentar-se a la Cambra de Requeriments en els horaris publicats per a tal efecte. Alhora que respectar l'ús de màscara, 
l’ús d'hidrogel i mantenir la distància de seguretat 1,5m en tot moment. 

Per a accedir a la Cambra de requeriments els atletes hauran de portar l'acreditació i algun dels següents documents a fi 
de poder acreditar la seva identitat (DNI, Passaport, Carnet de Resident o Permís de conduir o Fitxa Federativa amb foto 
incorporada). No serà vàlid cap altre document. 

En el moment de la confirmació i posteriorment a la retirada de dorsals/acreditacions, tots els atletes rebran informació 
sobre els horaris corresponents a la presentació a la cambra de requeriments i la seva ubicació dins la instal·lació. 

A la Cambra de requeriments els jutges requisaran, d'acord amb la reglamentació vigent, tots aquells objectes l'entrada 
dels quals no està permesa a la pista (artefactes, guix, telèfons mòbils, CD’s, ràdios, càmeres de fotos o vídeo, etc.). Tots 
els objectes requisats podran ser recuperats en el CIT, una vegada finalitzada la prova prèvia identificació de l’atleta en 
qüestió.  

Per a agilitzar els tràmits a la Cambra de Requeriments, es recomana a tots els atletes no portar aquests objectes a l'hora 
de la seva entrada en aquesta. 

Els jutges, d'acord amb els reglaments de la WA i la FCA realitzaran, entre d’altres, els següents controls a les Cambres de 
Requeriments: 

• Dorsals. Els atletes rebran dos dorsals per a la samarreta de competició, els quals s’hauran de portar de forma ben 
visible totalment estirats en el pit i esquena, exceptuant les proves de salts, en les quals es podrà portar tan sols un. 
No es permetrà la participació d'aquells atletes que no portin el dorsal de manera reglamentària. 

• Sabatilles. D'acord amb la reglamentació vigent, es podrà utilitzar qualsevol nombre de claus fins al màxim permès, 
però el nombre de posicions de claus no podrà excedir de 11. La part del clau que sobresurti de la sola o taló no ha 
d'excedir de 9mm, amb l'excepció del salt d'alçada i llançament de javelina en què la part del clau que sobresurti no 
podrà excedir de 12mm. Aquests claus tindran un diàmetre màxim de 4mm. Es prestarà especial atenció al control del 
compliment de la nova modificació a la Regla Tècnica 5 de WA. 

• Uniformitat. Tots els atletes hauran de participar amb la samarreta i pantalons del seu club (bodi, tops, etc.), que 
haurà de complir amb la normativa de publicitat de la FCA. 



 

                                                                                             

 

HORARI CAMBRA DE REQUERIMENTS / HORARIO CAMARA DE LLAMADAS / CALL ROOM SCHEDULE 
MÍTING INTERNACIONAL D’ATLETISME CIUTAT DE BARCELONA 

Estadi Joan Serrahima - Barcelona,  22 de setembre de 2020 
 
 

Prova     Límit entrada cambra   Sortida pista Hora prova 

Prueba     Límite entrada cámara  Salida pista Hora prueba 
Event     Final call   Walk out Start time 

 
Perxa/Pértiga/Pole Vault  F/W - M 18.25 (B) 18.30 19.15 
Pes/Peso/Shot Put  M 18.35 (B) 18.40 19.00 
Alçada/Altura/High Jump  M 19.00 (A) 19.05 19.35 
300 v/h  M 19.03 (C) 19.08 19.15  
300 v/h  F/W 19.13 (C) 19.18 19.25 
300 m.  F/W 19.25 (C) 19.30 19.35 
Triple  F/W 19.25 (A) 19.30 19.50 
150 m. B  M 19.35 (C) 19.40 19.45 
150 m. A  M 19.40 (C) 19.45 19.50 
Martell/Martillo/Hammer Throw 19.40 (B) 19.45 20.05 
150 m.  F/W 19.45 (C) 19.50 19.55 
500 m. B  M 19.55 (C) 20.00 20.05 
500 m. A  M 20.00 (C) 20.05 20.10 
2000 m. obst/SC  F/W 20.10 (A) 20.15 20.20 
2000 m. obst/SC  M 20.20 (A) 20.25 20.30 
Milla/Mile  F/W 20.30 (A) 20.35 20.40 
3000 m.  M 20.40 (C) 20.45 20.50 
 
 
 
 
 
Alçada/Altura/High Jump  M: 1.91 – 1.96 – 2.01 – 2.06 – 2.09 – 2.11  +0.02 
Perxa/Pértiga/Pole Vault  F-M:  3.40F – 4.60M – 3.60F – 4.80M – 3.70F – 4.90M – 3.80F – 5.00M – 
 3.90F – 5.10M – 4.00F – 5.20M - +0.05F - +0.05M 
 

  



 

                                                                                             

ENTRADA A LA PISTA  

Es realitzarà en totes les proves des de la Cambra de Requeriments, acompanyats pels jutges i, en principi, d'acord amb el 
següent horari, en funció del nombre d'atletes participants i sempre que la pista estigui disponible: 

Curses: 5 minuts abans de l'hora oficial de la prova, sense mascareta. 

Tanques: 7 minuts abans de l'hora oficial de la prova, sense mascareta. 

Concursos: 20 minuts abans de l'hora oficial de la prova amb mascareta. 

Alçada: 30 minuts abans de l'hora oficial de la prova amb mascareta. 

Perxa: 45 minuts abans de l'hora oficial de la prova amb mascareta. 

A la informació que es lliurarà a tots els atletes participants en el moment de la confirmació, figurarà l'horari detallat de la 
cambra de requeriments i de l'entrada a pista. 

Els atletes que participin a les curses realitzaran l'entrada a pista únicament amb la roba de competició (sense bosses). 

 

SORTIDA DE PISTA  

En finalitzar la seva participació, tots els atletes abandonaran la pista acompanyats d’un jutge o voluntari de retorn a la 
Cambra de Requeriments específica per a la prova. Us recomanem que respecteu les distàncies de seguretat i que no us 
agrupeu o abraceu. 

Els atletes participants en els llançaments i salts horitzontals que no s'hagin classificat per a la millora després dels tres 
primers intents, abandonaran la pista conjuntament, acompanyats per un jutge o voluntari de retorn a la Cambra de 
Requeriments específica per la prova. 

Els atletes participants al salt d’alçada i perxa que hagin estat eliminats abandonaran la pista seguint les instruccions del 
jutge d'atletes. 

Tots els atletes de curses retornaran a la Cambra de Requeriments específica per a la prova un cop finalitzada la seva 
cursa acompanyats per un jutge o voluntari. 

Des de la zona mixta, els atletes han de dirigir-se: 

- A la Cerimònia de Lliurament de Premis si escau (guanyador de la prova). 

- A la sala de Control Anti-dopatge, si han estat requerits per a això.  

- A la graderia de l'Estadi habilitada per als participants a la competició, i mantenir la 
distància de seguretat que estarà marcada. 

 - A la Zona d'Escalfament per arribar a la cambra de requeriments pertinent.  



 

                                                                                             

 

ARTEFACTES  

Els atletes podran utilitzar els seus propis artefactes sempre i quan s’ajustin a la reglamentació vigent estant en posessió 
del certificat WA.  

Per a la comprovació dels artefactes per part dels jutges s’hauran de fer entrega dels mateixos al CIT de la instal·lació 1h 
abans de l'inici de la prova. Aquests seran degudament desinfectats abans i després de la realització de la prova. 

El artefacte, un cop revisat per part dels jutges i sempre i quan compleixi amb la reglamentació, serà posat a disposició de 
tot els atletes en competició. En cas de que algun artefacte no passi l’homologació, podrà ser retirat del CIT un cop 
finalitzada la prova.  

Un cop finalitzada la prova, els artefactes es podran recollir al CIT, prèvia identificació de l’atleta en el moment de la 
recollida i desinfecció dels mateixos.  

 

 

CADÈNCIA DEL LLISTONS  
 
Alçada/Altura/High Jump  M: 1.91 – 1.96 – 2.01 – 2.06 – 2.09 – 2.11  +0.02 
 
Perxa/Pértiga/Pole Vault  F-M:  3.40F – 4.60M – 3.60F – 4.80M – 3.70F – 4.90M – 3.80F – 5.00M – 

 3.90F – 5.10M – 4.00F – 5.20M - +0.05F - +0.05M 

Les senyals de talonament per a concursos seran facilitades pels jutges de les respectives proves. 

Hi haurà una desinfecció de la zona de caiguda al principi i al final de la prova.  

 

 

CONTROL ANTI-DOPATGE  

Els atletes que hagin de passar el control seran informats en finalitzar la seva participació per part d'un jutge o 
auxiliar, mitjançant l'imprès oficial, el qual i en presència de l'atleta serà emplenat en tots els seus apartats. Els 
atletes hauran de signar la notificació, quedant-se còpia de l'imprès i hauran d'accedir a la sala de control de 
dopatge (indicada al mapa detallat als annexos) immediatament, podent acudir acompanyats per un delegat o 
un acompanyant, que ja hauria d'estar acreditat per al campionat. En compliment de la normativa WA, es recorda 
que és absolutament imprescindible que els atletes portin el seu DNI o passaport per a comprovar la seva identitat. 

  



 

                                                                                             

LLIURAMENT DE PREMIS  

El lliurament de premis es realitzarà després de fer-se públics els resultats oficials de cada prova. 

Els primer classificat, vestint l'uniforme oficial del seu respectiu club, serà conduït a la zona d'espera, situada en 
els voltants de la zona de premiació. No es permetrà l'accés a aquesta zona a cap altre persona. 

Tots els atletes han de recollir el trofeu amb els uniformes oficials dels seus respectius clubs. 

A més del guanyador de cada prova, rebran premi les 3 millors marques per puntuació IAAF realitzades durant la 
jornada. 

Només els premiats podran accedir al podi, no podent ser acompanyats per cap altre persona, ni portar banderes, 
banderoles, etc. 

A causa de les circumstàncies en les quals ens trobem la ceremonia de premiació tindrà el següent procediment: 

 

- Els atletes s'acostaran darrere de cada calaix  

- L'atleta haurà de pujar al calaix corresponent quan se l’anomeni.  

- Se li acostarà el voluntari amb el trofeu i l'atleta l'agafarà directament. 

- En tot moment s'ha d'estar amb màscara dins la cerimònia d’entrega de premis. 

 

 
 
  



 

                                                                                             

ANNEXOS  
 

MAPES I LOCALITZACIÓ  
 

ESTADI JOAN SERRAHIMA - Carrer del Polvorí, 3-7, 08038 Barcelona 
 
 

 
 
Ubicació a Google Maps  
https://www.google.com/maps/place/Estadio+Municipal+Joan+Serrahima/@41.36
57047,2.1436255,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x90bd75b5653ba717!8m2!3d41.36570
47!4d2.1436255 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                             

ACCÉS I SORTIDA DE L’ESTADI  

Tant al públic, representants d’atletes i premsa com els participants a l’esdeveniment (atletes, entrenadors, jutges, 
voluntariat i comitè d’honor) abans d’accedir a l’estadi se’ls realitzarà control de temperatura i higiene de mans, 
a més de portar tots ells màscara obligatòriament. Tots ells hauran de portar degudament omplerta i signada 
la declaració autoresponsable que es detalla al final d’aquest document.  

 

 

 
  



 

                                                                                             

L’accés dels assistents serà en la seva totalitat per la porta principal, però un cop superat el control d’accés, es 
filtrarà els assistents separant el públic, representants d’atletes i premsa, els quals aniran a la grada principal 
els participants a l’esdeveniment (atletes, entrenadors, jutges, voluntariat i comitè d’honor) que accediran a la 
anella exterior de la pista.  

 

 

ACREDITACIONS I ENTREGA DE DORSALS 

Paral·lelament al filtre entre públic i participants es realitzarà al mateix punt l’entrega de Dorsals i Acreditacions. 



 

                                                                                             

 
 



 

                                                                                             

Serveis  

S'habiliten WC diferenciats per a la grada general (públic) i d’ús exclusiu per als participants (masc i fem.). Hi haurà 
servei de neteja permanent durant tot l’esdeveniment. No es podran fer servir les dutxes dels vestidors (només 
WC). A més a més, s’habilitarà pels participants l’espai de CIT i Incidències situades a la secretaria de l’estadi. 

 

 

Graderia principal pel públic 

La graderia comptarà amb un accés i una sortida diferenciada, a més es mantindrà en tot moment la separació de 
1,5m entre persones i tindrà un únic sentit de circulació.  

 

 



 

                                                                                             

Espais de Desinfecció  

Hi haurà 6 espais de desinfecció ubicats a l’anella exterior de la pista i equipats amb gel hidroalcohòlic i 
mascaretes. 

 
  



 

                                                                                             

Espais exclusiu d’Atletes - Entrenadors/es - Jutges 

 

 
  



 

                                                                                             

REGLAMENT DE SEGURETAT ESPECÍFIC 23è MÍTING INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA  

D’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, es determina la fase de represa de l’activitat 
esportiva i la competició requerint als organitzadors i titulars de les instal·lacions l’adopció de protocols 
específics per a la determinació de mesures que procurin evitar el risc de contagi per COVID19 entre les 
persones usuàries d’instal·lacions esportives així com participants a l’activitat.  

En aquest sentit, la Federació Catalana d’Atletisme seguint les instruccions del Pla d’Acció de la 
SGEAF confecciona i detalla aquest reglament específic que complementa les mesures específiques 
esmentades al Projecte de Competició:  

- El control de jutges va a càrrec de la Federació Catalana d’Atletisme. 

- 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 a tothom en tots els voltants a l’espai habilitat per a 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 atletes de les proves de concursos hauran de dur la mascareta en el 
moments en que no estiguin realitzant activitat física (descansos i temps morts). Es desinfectarà el material 
després de cada intervenció de cada participant dins els concursos. 

- 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.  

- S’haurà de respectar les zones habilitades per a l’escalfament, visionat de les proves i desplaçaments 
entre cambra de requeriments, pista o zona de públic per atletes i entrenadors. 

- 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 i entrenadors.  

- Hi haurà control de temperatura a l’entrada. 

- Hi haurà punts de desinfecció situats en diferents espais de la instal·lació  (veure mapa annexos)  

- El públic només podrà moure’s per la zona i el sentit de circulació establert per l’organització. 

- Hi haurà servei de neteja permanent als WC tant per al públic com per als participants.  



 

                                                                                             

23è MITING INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT RESPECTE A LA COVID19 
 
 

NOM: 
DNI: 
 
NOM REPRESENTANT LEGAL (menors): 
DNI REPRESENTANT LEGAL (menors): 
 

CONTACTE (telèfon mòbil o correu electrònic):  
 
amb Llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Catalana d’Atletisme; comparec i com millor 
procedeixi 
 

DECLARO RESPONSABLEMENT 
Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva  persona cap de les següents circumstàncies: 

 No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ...) o qualsevol altra 
quadre infecciós. 

 No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada 
per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.  

Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures 
necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el 
sotasignat atorga el consentiment exprés perquè la Federació tracti aquestes dades des del punt de vista 
mèdic i preventiu.  
Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques de 
protecció i higiene adoptades la Federació Catalana d’Atletisme pel correcte desenvolupament de la 
pràctica esportiva; l’observança de les quals és obligatòria en l’activitat organitzada per la mateixa 
Federació o pels seus clubs afiliats. El compliment de les mesures esmentades és responsabilitat individual 
de cadascun dels participants, amb total indemnitat de la Federació o el club organitzador dels contagis 
que en el seu cas es poguessin produir. 
I per a que així consti als efectes oportuns, 

SIGNO 
 
 

 
A                                                                    , el                                      de                                   de 2020 

 


