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CIRCULAR :  08 / 2010 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : ABRIL de 2010 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT DE MILLA EN RUTA i CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE MILLA EN RUTA DE VETERANS 

 
1) La Unió Atlètica Terrassa, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, i sota el control del Comitè 

Català de Jutges, organitza el dia 30 de maig de 2010 el 1r Campionat de Catalunya Absolut i Veterans de 
Milla en Ruta, conjuntament amb la 4a Milla Urbana Terrassa Centre. La sortida tindrà lloc al carrer Major 
(cantonada Unió) i l'arribada a la Plaça Vella de Terrassa. 

 
2) Podran participar aquells atletes que estiguin en possessió de la llicència federativa de la Federació Catalana 

d'Atletisme per a la temporada en curs. 
 A la categoria absoluta podran participar atletes de la categoria junior i superiors, restant limitada la 

participació als 30 millors atletes, inscrits, del Rànquing Català Absolut de la prova de 1.500 m.ll. de les 
temporades 2008-09 o 2009-10. 

 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. 

 
3) Les inscripcions hauran de fer-les arribar, per escrit, els clubs a la Federació Catalana d'Atletisme (e.mail : 

mariajesus@fcatletisme.cat). 
 La data límit per fer la inscripció serà el dia 24 de maig. El dia 26 de maig la FCA informarà en el seu web els 

atletes acceptats. 
 
4) Horari 
 10.40 Veterà M  (M-55 i +) 
 10.50 Veterà M  (M-45 i M-50) 
 11.00 Veterà M  (M-35 i M-40) 
 11.10 Veterà F 
 11.55 Absolut F 
 12.10 Absolut M 
 
5) Classificacions 
 Es farà una classificació individual absoluta i 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. 
 
6) Premis 
 Es lliurarà medalla als 3 primers classificats absoluts i medalla als 3 primers classificats de cadascuna de les 

categories de veterans (de 5 en 5 anys a partir dels 35 anys). 
 La UA Terrassa aportarà per a les curses absolutes els següents premis en metàl.lic : 
 200 € al campió de Catalunya, 150 € al subcampió i 100 € al 3r.classificat. 
 
7) Les reclamacions hauran 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 50 € que seran retornats en cas de ser acceptada 
la reclamació. 

 
8) Les curses només poden ser suspeses en cas que per inclemències del temps o qualsevol altre problema així 

ho determini el Jutge Àrbitre. 
 
9) Aquesta competició es regirà d'acord amb la Normativa de Curses de Fons de la FCA i tot allò no previst en 

aquest reglament serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF. 
 
10) La Unió Atlètica Terrassa 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. 
 
11) La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament. 
 
Jordi Estruch i Valero 
Gerent 
(signat a l'original) 


