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CIRCULAR :  03 / 2010 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : GENER de 2010 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

MODIFICACIONS VÀRIES (1) 
 
FCA 
 
• Campionat Catalunya de Marxa Absolut-Promesa (20 km) i Junior-Juvenil (10 km) + 34è Gran Premi de Marxa 

Atlètica Ciutat de El Prat. Aquest Campionat que havia de disputar-se el dia 14 de febrer canvia de data 
passant a disputar-se el dia 31 de gener. 

 
• Gran Premi de Catalunya Marxa Atlètica. Aquest Gran Premi que havia de disputar-se el dia 23 de gener 

canvia de data passant a fer-se el dia 13 de febrer a Granollers. 
 
• Campionat de Catalunya de Cros Individual i de Clubs (Mataró) : 
 

1) Premis en metàl.lic .- El Grup Atletisme Lluïsos-Mataró i la Federació Catalana d'Atletisme aportaran la 
quantitat de 4.000 € per a la classificació individual de la categoria absoluta masculina i femenina, repartits 
de la manera següent : 

 1r classificat 600 € 
 2n.classificat 500 € 
 3r classificat 400 € 
 4t classificat 300 € 
 5è classificat 200 € 
 
 Optaran a aquests premis els atletes que tinguin possibilitats de poder representar a Catalunya en el 

Campionat d'Espanya, per tant, en el cas d'atletes estrangers tindran opció els dos primers atletes 
estrangers classificats entre els 5 primers. 

 
2) Inscripcions .- Amb l'objectiu de que el nombre d'inscripcions d'aquest Campionat de Catalunya de Cros 

Individual i de Clubs es correspongui, el màxim possible, a la realitat de la participació es cobrarà 3€ a cada 
club per inscripció d'atleta feta i que no competeixi sense causa justificada o comunicada amb anterioritat al 
dia de la competició (les baixes hauran de fer-se arribar directament a l'organitzador ). 

 Sobre el nombre d'inscripcions s'admetrà una diferència del 10% de no participació, sent la resta 
d'incompareixences a les que se'ls hi aplicarà la quota de 3€. 

 
 
RFEA 
 
• Campionat d'Espanya de Cros Individual. Aquest Campionat que estava previst es disputés el dia 14 de març 

s'avança una setmana celebrant-se a La Coruña el dia 7 de març. 
 
• Campionat d'Espanya de Clubs Cros Llarg i Cros Curt. Aquest Campionat que restava pendent d'assignar seu 

es disputarà a Haro (La Rioja) en la data prevista el 21 de febrer. 
 
• Proves Combinades. Aquesta temporada les incripcions, tant en pista coberta com a l'aire lliure, als 

Campionats d'Espanya de Proves Combinades hauran de realitzar-se fins a 9 dies abans de la data d'inici de la 
competició, és a dir hauran d'arribar a la FCA el dimecres de la setmana anterior de la competició. 
Aquells clubs participants a Lliga Estatal que facin les inscripcions directament a la RFEA, a través de la 
Intranet, podran fer les inscripcions fins el dijous. 
El divendres de la setmana anterior a la competició la RFEA publicarà la relació de participants. (per a més 
informació veure el Reglament de Competicions de la RFEA). 

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


