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CIRCULAR :

17 / 2009

SORTIDA : setembre de 2009

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA
A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

PROGRAMACIÓ CURSES EN RUTA
Programació de calendari FCA
Amb motiu de poder programar el Calendari Català de Curses en Ruta de la Federació Catalana d’Atletisme de
l’any 2010, totes les entitats, clubs i organitzadors que estiguin interessats en que les seves curses figurin dintre
del nostre calendari, hauran d’enviar degudament complimentat, a aquesta federació no més tard del dia 25 de
setembre de 2009, l’imprès de sol.licitud que s’adjunta en full annex.
Només seran reconegudes, per aquesta federació, les marques i classificacions aconseguides en les curses
inscrites en el calendari de la FCA.

Sol.licituds de Campionats
El clubs i entitats que estiguin interessats en organitzar algun Campionat de Catalunya (10 km., Mitja Marató,
Marató, Marató per Relleus i Muntanya) hauran d’indicar-ho en l’apartat “OBSERVACIONS” del full d’inscripció.
Així mateix hauran de fer-nos arribar un dossier on s’indicarà : data, circuit, organització, premis, experiència,
suport de l’ajuntament i altra informació que considereu d’interès.
Els organitzadors dels Campionats de Catalunya de Marató, Mitja Marató i 10 km. en ruta hauran d'aportar una
quantitat en metàl.lic no inferior a la que figura en la "NORMATIVA GENERAL CAMPIONATS CATALUNYA"
L’adjudicació de les seus dels Campionats de Catalunya es decidirà en reunió de Junta Directiva. La informació
aportada en els dossiers i la quantitat destinada a premis serà important a l’hora de decidir a qui se li atorga
l’organització.

Renovació de llicència
Per poder figurar en el calendari d’aquesta federació caldrà renovar o tramitar la llicència, bé de club o
d’organitzador. El termini de renovació i tramitació de les llicències de club o d’organitzador serà de l’1 al 15
d’octubre de 2009.

Participació d’atletes estrangers sense llicència per la FCA
Recordem als organitzadors que per poder acceptar inscripcions d’atletes estrangers que no tinguin llicència
tramitada per la FCA hauran d’inscriure’s al calendari de la RFEA, quedant exentes d’aquesta formalització
aquelles curses que no atorguin compensacions econòmiques, tant en premis com en participació; aquelles on hi
participin atletes amb nacionalitat francesa que no hagin estat internacionals pel seu país; i/o atletes residents a
Catalunya. (veure circular RFEA147/09).

Recordem que les sol.licituds han d’arribar a la FCA no més tard del dia 25 de setembre de 2009

Jordi Estruch i Valero
Gerent
(signat a l'original)

PROJECTE CALENDARI DE LES CURSES DE RUTA 2009-2010 QUE HAN SOL.LICITAT LA SEVA
INCLUSIÓ EN EL CALENDARI RFEA
(També hi figuren per al vostre coneixement els Campionats d'Espanya i Internacionals)

NOVEMBRE 2009
29
85 Jean Bouin (Cursa Senior)

Barcelona

DESEMBRE 2009
27
3a Sant Silvetre de Lloret

Lloret de Mar

31

Barcelona

11a Sant Silvestre Barcelonesa

GENER 2010
17
Mitja Marató de Terrassa

Terrassa

FEBRER 2010
14
20a Mitja Marató de Barcelona

Barcelona

MARÇ 2010
7
Marató de Barcelona

Barcelona

ABRIL 2010
14
Campionat d'Espanya de Mitja Marató Veterans

Málaga

17

Campionat d'Espanya 10 km en ruta Veterans i Senior

a designar

18

12a Cursa de Bombers de Barcelona

Barcelona

25
25

Campionat d'Espanya de Marató
Milla Sagrada Família-Trofeu Int.Ciutat de Barcelona

Madrid
Barcelona

MAIG 2010
29
17a Milla Internacional "Ciutat de Cornellà"

Cornellà

JUNY 2010
13
Campionat d'Espanya de Muntanya (Absolut i Veterà)

Nalda (La Rioja)

JULIOL 2010
4
Campionat d'Europa de Muntanya

Sapareva/Banya (BUL)

SETEMBRE 2010
19
Campionat d'Espanya de Mitja Marató

Sagunto (Valencia)

25

Sta.Cruz Bezana (Cantabria)

Campionat d'Espanya 100 km. Veterans

OCTUBRE 2010
16
Campionat del Món de Mitja Marató

Nanning (CHN)

18

Campionat d'Espanya Milla en ruta (Veterans i Seniors)

a designar

31

Campionat d'Espanya de Marató de Veterans

Ciudad Real

Pendent de data
Març o abril
Campionat d'Espanya 100 km.

Madrid

NORMATIVA CURSES DE FONS DE LA FCA
La Federació Catalana d’Atletisme, únicament, reconeix com a oficials les curses que figuren dintre del
seu calendari, ja que aquestes són les úniques que poden comptar amb la presència de jutges per el seu
control, fent d’aquesta manera que les marques aconseguides siguin homologades i tinguin validesa a
tots els efectes ( fet que no limita la participació dels atletes d’elit).

Així mateix per poder figurar-en el calendari de la FCA els organitzadors hauran d’acollir-se a les
normatives vigents i complir els següents requisits :

1.

S’haurà de tenir tramitada la llicència de club (en cas de voler donar-se d’alta com a club a la
FCA), o bé formalitzar la llicència d’organitzador a la FCA. Tant la llicència de club com la
d’organitzador són de caràcter anual.

2.

Les curses hauran d’estar controlades per jutges del Comitè Català de Jutges, sent aquest
Comitè l’encarregat de la designació dels mateixos. El Comitè Català de Jutges només enviarà
jutges a les curses organitzades per Entitats afiliades a aquesta Federació.

3.

El circuit de les següents distàncies : Milla, 10 km., 15 km., 20 km., ½ Marató, 25 km., 30 km., i
Marató haurà d’estar mesurat oficialment. El Comitè Català de Jutges és qui designarà, d’entre el
panel de mesuradors oficials, la persona que haurà de dur a terme l’homologació, qui
s’encarregarà de fer l’informe corresponent. Aquest informe tindrà una validesa de 7 anys,
sempre i quan no es produeixi cap alteració. Passat aquest període si el circuit ha de mantenir la
seva condició d'homologat s'haurà de sol.licitar, d'acord amb el formulari que oficialment
s'estableixi, una sol.licitud per a que torni a ser homologat novament, així mateix haurà de
mesurar-se cada cop que es canviï el circuit. L'organitzador haurà de sol.licitar el mesurament al
Comitè Català de Jutges, com a mínim, 2 mesos abans de la celebració de la cursa.

4.

Quan els organitzadors, per a premis, utilitzin categories diferents a les federatives podran
adaptar-se al quadre següent :

Dels 16 als 17 anys
Dels 18 als 19 anys
Dels 20 als 34 anys
Dels 35 als 44 anys
Dels 45 als 54 anys
Dels 55 als 64 anys
Dels 65 en endavant
Cadira de rodes (a partir dels 16 anys)
Invidents (a partir dels 16 anys)

Masculi
1
2
3
4
5
6
7
15
17

Femení
8
9
10
11
12
13
14
16
17

En aquelles curses on es disputi el Campionat de Catalunya de Veterans corresponent, les
categories del Campionat aniran de 5 en 5 anys a partir dels 35 anys tant per als homes com per
a les dones.

5.

Pel que fa a la participació d’atletes estrangers, només podran participar aquells atletes que
tinguin degudament tramitada la llicència per la Federació Catalana d’Atletisme, o bé els que es
trobin dintre de les excepcions següents :
- Atletes que participin en curses on no hi hagi compensació econòmica, tant en premis com en
participació.
- Atletes amb nacionalitat francesa que no hagin estat internacionals pel seu país.
- Atletes residents a Catalunya (hauran de presentar el permís de residència).

En cas de voler acceptar la participació d’atletes estrangers que no tinguin llicència de la FCA i que
no es trobin en cap de les excepcions anteriors, els organitzadors hauran de regir-se per la normativa
de la RFEA, (és a dir inscriure’s al calendari estatal o internacional i abonar els cànons corresponents.

En cas que algun organitzador no compleixi aquest requisit i accepti la participació d’atletes
estrangers no reglamentats ho farà sota la seva responsabilitat, per la qual cosa aquesta
Federació es veurà obligada a traspassar-li les penalitzacions econòmiques establertes per la
RFEA, i el Jutge Àrbitre designat a la competició procedirà a la desqualificació de l’atleta
participant, el qual no podrà figurar a la classificació oficial.

6.

L'organitzador haurà de contractar una assegurança de responsabilitat Civil per a la prova.
Tots els participants hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
els possibles danys a tercers, així com hauran d'estar coberts per una assegurança d'accidents
que tingui com a mínim les cobertures de l'assegurança obligatòria esportiva. Així mateix
l'organitzador haurà de disposar de servei mèdic i ambulància el dia de la competició.

7.

Els Campionats de Catalunya Absoluts i de Veterans que es disputin seran de les següents
distàncies :
10 km. – Mitja Marató – Marató – Marató per relleus – Muntanya.
Hi haurà classificació Absoluta per clubs al Cnat. de Catalunya de 10 km., Mitja Marató i Marató,
prenent com a base la suma dels temps dels 3 primers classificats de cada club, només pot
puntuar un atleta estranger per equip).
Els organitzadors de Campionats de Catalunya hauran de tenir un sistema informàtic que els
permeti fer classificacions absolutes i classificacions per a veterans separades pèr categories de
5 en 5 anys. La Federació facilitarà a l'organitzador del Campionat una relació d'atletes federats
de categoria absoluta i una altra relació d'atletes veterans separats per categories.

NORMATIVA GENERAL CAMPIONATS DE CATALUNYA

1)

Es disputaran els següents Campionats de Catalunya : 10 km., Mitja Marató, Marató, Marató per Relleus i
Muntanya.
2) Per poder participar en els Campionats de Catalunya en ruta és imprescindible tenir degudament tramitada,
per a la temporada en curs, la llicència de la Federació Catalana d’Atletisme.
3) Els atletes estrangers amb llicència per la FCA podran participar en el Campionat, però no podran assolir
medalla ni el títol de Campió de Catalunya.
4) És obligatori que els participants competeixin amb la samarreta dels seu club, podent el Jutge Àrbitre impedir
la participació de qui no compleixi aquesta norma.
5)

Les inscripcions hauran d'enviar-se a l'organitzador, sent la data límit d'inscripció pels Campionats de
Catalunya el dijous anterior a la competició.
6) Les reclamacions han de fer-se, per escrit, al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics els
resultats o de succeït l’incident, dipositant la quantitat de 30 €, que seran retornats en cas de ser acceptada la
reclamació.
7) En el Campionat de Catalunya de 10 km., Mitja Marató i Marató es faran dues classificacions generals una
individual i l’altra per clubs, per a la categoria de Veterans es faran classificacions de 5 en 5 anys a partir dels 35
anys, tant per als homes com per a les dones.
La puntuació per clubs es farà comptabilitzant els tres primers corredors d'un mateix equip.
L'organitzador haurà de disposar d'un sistema de xip informàtic que faciliti el control de temps i arribada dels
atletes participants per tal de poder fer les classificacions esmentades en el paràgraf anterior.
8)

Premis.
Es lliurarà medalla als tres primers classificats absoluts.
Trofeu al club guanyador de la puntuació per equips (en 10 km., Mitja Marató, Marató i Marató per relleus).
A la categoria de veterans es lliurarà medalla als tres primers classificats de cada categoria (de 5 en 5 anys a
partir dels 35 anys).
Els organitzadors del Campionat de Catalunya de Marató, Mitja Marató i 10 km. hauran de destinar premis en
metàl.lic pels 3 primers classificats Absoluts del Campionat de Catalunya, tant en la categoria masculina com
femenina. Els imports mínims destinats als premis hauran de ser els següents :
MARATÓ i MITJA MARATÓ
Campió de Catalunya
Subcampió
3r.classificat

500.00 €
300.00 €
200.00 €

10 KM. EN RUTA
Campió de Catalunya
Subcampió
3r.classificat

300.00 €
200.00 €
100.00 €

9) La Federació Catalana d’Atletisme no es fa responsable dels possibles danys morals i/o materials que
poguessin causar o causar-se els participants
10) Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de
la FCA.

