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CIRCULAR :  7/ 2006              DEPARTAMENT : SECRETARIA GENERAL 
 
SORTIDA : FEBRER 2006          A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

NORMATIVA DESPLAÇAMENTS ORGANITZATS PER 
LA FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME 

 
ATLETES I ACOMPANYANTS 
 
1. Tots els participants en l’expedició han de comportar-se tan atlètica  com personalment, 

respectant les normes esportives, de conducta i de convivència establertes. 
 
2. Tant durant el trajecte com durant la competició, hauran de seguir les indicacions del Cap 

d’Expedició i dels altres delegats del viatge. 
 
3. Per a poder viatjar amb l’expedició, i poder accedir al mitjà de transport (autocar, tren, etc.) 

serà imprescindible que l’ANNEX 1 d’aquesta normativa hagi estat lliurat als representants 
de la FCA, preferiblement en el moment de l’abonament de l’import de la plaça 
corresponent, degudament signat per l’atleta o acompanyant si és major d’edat o pel 
pare/mare/tutor dels mateixos si es tracta de menors, així com pel responsable del club, 
amb el segell del mateix.  

 
4. Tothom haurà de ser puntualment al lloc de sortida de l’expedició i, en el cas dels menors, 

els seus pares/tutors o responsables hauran de ser al moment de l’arribada per a recollir-
los, per tal de no perjudicar amb retards i esperes innecessàries a la resta dels viatgers. 

 
5. Totes les despeses no incloses en el desplaçament per l’organització de la FCA, (com 

poden ser trucades telefòniques des de l’hotel, taxis per desplaçaments alternatius aliens a 
l’organització, televisió de pagament, mini bar, etc. ) aniran a càrrec de qui els faci servir. 

 
6. Els atletes i acompanyants que formin part de l’expedició hauran d’adaptar els seus horaris 

al que dictamini el Cap d’Expedició, tant en el que es refereix a menjars, desplaçaments a 
pista, anar a dormir, etc. Els menors no podran fer desplaçaments alternatius a pista ni 
enlloc, o romandre a l’hotel, sense la supervisió d’un responsable de l’expedició. 

 
7. Cas que algú vulgui abandonar l’expedició per tornar amb els seus pares/tutors o 

responsables, hauran d’avisar-ho abans als delegats o Cap d’Expedició, donant-li signat un 
escrit que deslliuri als organitzadors del viatge de tota responsabilitat a partir d’aquest 
moment. 

 
8. Tots els membres de l’expedició es comprometen a utilitzar els mitjans de transport i els 

llocs d’allotjament, amb el màxim de respecte, essent responsables de qualsevol dany o 
desperfecte que puguin causar. En el cas dels hotels, es consideren responsables als 
titulars de l’habitació. En tots els casos, hauran de fer-se càrrec dels costos econòmics que 
es derivin, essent el responsable subsidiari el club respectiu. Els organitzadors del viatge 
no es fan responsables dels possibles danys físics o materials que puguin causar o causar-
se els membres de l’expedició. 

 
 



 
9. No s’admetrà el transport de cap material de competició quan no viatgi amb l’expedició 

l’atleta que ho ha de fer servir durant la competició. Aquest atleta serà l’únic responsable 
del seu trasllat al mitjà de transport i a la pista, així com de les possibles pèrdues, robatoris 
o desperfectes que pugui patir durant el viatge. Quan els desplaçaments es facin en 
autocar, el material esportiu haurà de viatjar dins del portaequipatges sempre que sigui 
possible, en atenció a la seguretat del passatge. 

 
10. Quan el comportament d’un membre de l’expedició sigui considerat inadequat pel Cap 

d’Expedició, (per no respectar aquesta normativa), podrà ser retornat al lloc d’origen del 
viatge, (acompanyat d’un responsable i previ avís als seus pare/mare/tutor  per tal que el 
passin a recollir en cas de tractar-se d’un menor). En qualsevol cas, serà exclòs dels 
següents viatges  que s’organitzin des de la FCA. Això no serà obstacle per que li sigui 
aplicada la sanció que dictamini la Junta Directiva, a proposta de la Comissió de Clubs, 
amb posterioritat al viatge. 

 
11. Els atletes són responsables de portar la seva llicència federativa, DNI i la tarja sanitària. 

 
 

 

CAP D’EXPEDICIÓ I DELEGATS 
 
 

1. El cap d’expedició decidirà els horaris de les diferents activitats que es facin durant el 
viatge, (menjars, anar a dormir, desplaçament a pista, tornada a l’hotel, retorn a origen, 
etc. ). 

 
2. Serà responsabilitat del cap d’expedició distribuir les diferents tasques a realitzar pels 

delegats, essent les principals : 
 

a. Recollida de pitralls i confirmació dels participants a la pista 
b. Atendre als atletes duran la competició (tasca a realitzar per entrenadors) 
c. Atendre possibles reclamacions (dels nostres atletes o contra ells) 
d. Fer complir els horaris  
e. Acompanyar als atletes durant els desplaçaments a pista i tornada a hotel 
f. Vetllar pels atletes que es quedin a l’hotel si no tenen competició 
g.  Recollir els resultats un cop finalitzada la competició 

 
3. Serà obligació del cap d’expedició assegurar-se en lo possible que no es causin 

desperfectes als llocs d’estada de l’expedició, ni als mitjans de transport i cas que això 
hagués succeït, procurar identificar als responsables. 

 
4. Serà obligació del cap d’expedició redactar un informe sobre el viatge, on constin els 

fets més rellevants, els incidents i, cas que hagués succeït qualsevol desperfecte, els 
noms dels responsables o, en el seu defecte, dels que ocupaven el compartiment, 
habitació o zona on s’han patit. 

 
5. Serà obligació del Cap d’Expedició comprovar que s’hagin complit les condicions de 

contractació als hotels (retirada de TV de pagament, mini-bar i telèfons interns en cas 
dels menors, menjars, etc). 

 
6. Serà obligació dels Delegats realitzar les tasques assignades pel cap d’expedició. 
 

 
Aquesta normativa ha estat aprovada per la Junta Directiva el proppassat dia 2 
de febrer del 2006 i ha estat elaborada i aprovada prèviament  per la Comissió de 
Clubs. 



ANNEX 1    (Per a menors de 18 anys el dia de sortida de l’expedició) 
 
 
En /na ______________________________________________________________________ 

com a pare/mare/tutor de _______________________________________________________ 

dóna el seu permís per tal que el seu fill/a formi part de l’expedició organitzada per la FCA per a   

participar a ___________________________________________________________________ 

des del dia ________________________ al ________________________________ 200  . 

i declara entendre la Normativa de desplaçaments organitzats per la Federació Catalana 

d’Atletisme, de la qual ha rebut un exemplar, acceptant-la en tots els seus punts. Així mateix 

informa  que  el  seu  fill/a/pupil  té  necessitat  d’atenció  especial  per  causa  de  les  següents  

particularitats _______________________________________________________________. 
                                                   (al·lèrgies, medicacions, malaltís, etc) 

signatura i          
Signatura            segell del club  
 
 
 
NOM I COGNOMS DEL PARE/PARE/TUTOR                                  D.N.I. PARE/MARE/TUTOR 

 
TELÈFONS DE CONTACTE 

PARE/MARE/TUTOR                                  MÒBIL DE L’ATLETA                            RESPONSABLE CLUB 

 
 
 

 
 
ANNEX 1    (Per a més grans de 18 anys el dia de sortida de l’expedició) 
 
En /na ______________________________________________________________________ 

declara conèixer la Normativa de desplaçaments organitzats per la Federació Catalana 

d’Atletisme, de la qual ha rebut un exemplar, acceptant-la en tots els seus punts, i sol·licita li 

sigui acceptada la seva reserva en l’expedició organitzada per la FCA per assistir al   

____________________________________________________________________________ 

del dia __________________________ al _________________________________ de 200  . 

signatura i 
Signatura              segell del club 
 
 
 
 
 
NOM I COGNOMS  

 
D.N.I.   MÒBIL DE L’ATLETA         

   
 
 


