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CIRCULAR :

27 / 2009

DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA

SORTIDA : NOVEMBRE de 2009

A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA

MARXA

Per al vostre coneixement us adjuntem la documentació següent :
•

Calendari Català de Marxa temporada 2009-2010

•

Organitzadors

•

Model Reglament de Marxa

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

CALENDARI CATALÀ DE MARXA 2009-2010

DESEMBRE 2009
13

Criterium de Marxa RFEA

Getafe

GENER 2010
23

GRAN PREMI DE CATALUNYA DE MARXA ATLÈTICA (RFEA)

Granollers

FEBRER 2010
14

78è CNAT.CATALUNYA Abs-Pr (20 Km.) i Jr i jv (10 km.)
(34è Gran Premi de Marxa Atletica Ciutat del Prat)

El Prat de Llob.

21

CNAT.CATALUNYA Aleví-Infantil-Cadet Individual i per clubs + Veterans Indiv.
(19è Ciutat de Badalona de Marxa Memorial Paco Àguila)

Badalona

MARÇ 2010
7

CAMPIONAT D'ESPANYA

Sta.Eulària des Riu

ABRIL 2010

MAIG 2010
15-16
23

COPA DEL MÓN
15è Trofeu Rossend Cals - Gran Premi UBAE (pista)

Chihuahua (MEX)
Barcelona

JUNY 2010
19

Gran Premi Cantones La Coruña (IAAF)

La Coruña

ORGANITZADORS

Gran Premi de Catalunya de Marxa Atlètica
23/01/2010

Federació Catalana d'Atletisme /
Club Atlètic Granollers

Tel. 93-268.78.88
Fax. 93-268.01.69
'@ : fca@fcatletisme.cat

GP Marxa At. Ciutat de El Prat
14/02/2010

Pratenc Associació Atletisme
Tel. 93-478.57.23
CEM Sagnier/Federica Montseny, s/n Fax. 93-478.54.10
08820 - EL PRAT DE LLOBREGAT
@ : pratenc@hotmanil.com

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ-INFANTIL-CADET Indiv.i per clubs + Veterans Individual
Unió Gimnàstica i Esportiva
Ciutat de Badalona de Marxa/
Badalona
Tel. 93-395.01.06
Mem.Paco Aguila
Pistes Atletisme Paco Aguila
Fax. 93-389.09.41
21/02/2010
Can Canyet, s/n
@ : secretaria@ugebadalona.com
08915 - BADALONA

Trofeu Rossend Cals
23/05/2010
(pista)

Agrupació Atlètica Catalunya
Av.Rasos de Peguera, 242
08033 - BARCELONA

Tel. 93-423.80.35
Fax. 93-423.80.35
@ : secretaria.aac@ubae.cat

MODEL REGLAMENT DE MARXA
Art.1> El Club ................................................, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme,
organitza la ...................................de Marxa a celebrar-se el proper dia ...................a
......................[assenyalar el lloc on es realitzaran les proves i el punt de concentració].

Art. 2> Els horaris i distàncies de les curses així com un plànol del recorregut s'indiquen en full annex.

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 seran enviades per escrit i en fulls separats per a cada categoria a
.................................................................................... finalitzant el termini d'admissió a les ...... hores del
dia .......................................................

Art. 5> Cada participant solament tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en dues
serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Art. 6> A totes les curses hi haurà dues classificacions, l'una individual i l'altre per equips de tres
marxadors. A les curses on hi participin simultàniament més d'una categoria, hi haurà classificació
individual separada per cadascuna d'elles.
Així mateix en aquelles curses on coincideixin més d'una categoria es recomana assignar dorsals amb
alguna distinció per tal que pugui diferenciar-se, clarament, cada categoria.

Art. 7> Premis

Art. 8> 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'Apel.lació
Les reclamacions al Jurat d'Apel.lació es faran per escrit i hauran d'acompanyar-se de 30 €, com a dipòsit, el
qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d'Apel.lació seran
inapel.lables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències
noves concloents.

Art. 9> 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 inapel.lable.

Art. 10>Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana d'Atletisme.

Art. 11>El Club ..................... 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. 12>La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest
Reglament.

Vist i plau de la Federació

Signat pel Club

