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CIRCULAR :  15 / 2011 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : setembre de 2011 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 2012, 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 26 de 
setembre de 2011, 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 (Milla, 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 Milla, 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 10 
d’octubre de 2011. 
 
 

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 RFEA161/2011. 
 
Recordem que les sol.licituds han d’arribar a la FCA no més tard del dia 26 de setembre de 2011 

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



 
 
 

NORMATIVA GENERAL CAMPIONATS DE CATALUNYA 
 
 
1) Es disputaran els següents Campionats de Catalunya : Milla, 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. A la prova de la Milla del Campionat de Catalunya podran 
participar atletes de la categoria junior o superiors, el nombre de participants serà, com a mínim, els 16 millors 
atletes, dels inscrits, que figurin al Rànquing Català Absolut de la prova de 1500 m.ll. de la temporada actual o 
l'anterior. Les inscripcions hauran De fer-se a través de la INTRANET. La data límit d'inscripció serà el dilluns 
anterior a la competició. La FCA informarà, el dimecres, en el seu web els atletes acceptats.  

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 50 €, 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, en el Campionat de Catalunya de Milla només es farà classificació individual. 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 (només pot 
puntuar un atleta estranger per 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, 10 km.i Milla 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  500 € 
 Subcampió   300 € 
 3r.classificat   200 € 
 
 10 KM. EN RUTA 
 Campió de Catalunya  300 € 
 Subcampió   200 € 
 3r.classificat   100 € 
 
 MILLA 
 Campió de Catalunya  200 € 
 Subcampió   150 € 
 3r.classificat   100€ 

 

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. 

 


