
 
 
                                  
                                      Carrer Trafalgar, 12 - Entresol 2a. - 08010 Barcelona Tel: 93.268.78.88 - Fax: 93.268.01.69 
                                      Pàgina Web: http://www.fcatletisme.cat - Correu electrònic: fca@fcatletisme.cat 
 
 
CIRCULAR :  06 / 2013 DEPARTAMENT : ÀREA TÈCNICA 
 
SORTIDA : maig de 2013 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

VARIS 
 
 
 
• CAMPIONAT D'ESPANYA CSD - CADET 
 En reunió de Junta Directiva aquesta federació va acordar que la selecció catalana, enguany, no participaria en 

el Campionat d'Espanya Cadet per seleccions que es disputarà a Málaga els dies 25 i 26 de maig, ja que les 
despeses d’aquesta competició, fins a l’any passat, anaven a càrrec del Consejo Superior de Deportes i del 
Consell Català de l’Esport. Aquesta temporada el CSD va manifestar que no faria cap aportació econòmica per 
a aquest campionat i el Consell Català de l’Esport ens va comunicar que ells podrien fer-se càrrec de les 
despeses de desplaçament i que l’allotjament i manutenció haurien d’anar a càrrec de la FCA, en cas que es 
decidís participar-hi. 

  
 Amb la gran rebaixa de subvenció anunciada per a aquest any i davant que aquesta competició no estava 

pressupostada,  la FCA no podia fer-se càrrec de les despeses que comportava la nostra participació. 
 
 Ara bé com l’organitzador, vist que 7 federacions havien desestimat la participació, ha rectificat l’horari per tal 

d’abaratir costos i fer el campionat en un sol dia enlloc de 2 com estava previst.  
 
 Davant aquesta nova situació i pensant per damunt de tot en els atletes cadets,  la FCA ha decidit assumir les 

despeses que participar-hi ens comporten i finalment la selecció catalana  assistirà al Campionat d’Espanya per 
seleccions. 

 
 El sistema de viatge no és el que ens hagués agradat oferir als atletes però creiem que en aquests moments 

difícils és important que els atletes cadets puguin participar en aquest campionat. 
 
 El viatge es farà en autocar (organitzat pel CCE) i la sortida serà la matinada del divendres 24, arribant a 

Málaga a sopar i dormir. El dissabte 25 es competirà i un cop finalitzades les proves i sopar es tornarà cap a 
Barcelona amb l’arribada prevista el diumenge al matí. 

 
 Criteris selecció  
 A criteri de la comissió de promoció es farà la selecció per a aquest campionat, tenint en compte, principalment, 

les marques aconseguides fins el 12 de maig i l'estat de forma actual dels atletes. 
 
 
 
• CAMPIONAT DE CATALUNYA EN PISTA DE VETERANS 

Davant la coincidència de dates entre el Campionat de Catalunya de Veterans en pista i el Campionat de 
Catalunya de Muntanya de Veterans, a proposta de l'Associació Catalana d'Atletes Veterans i aprovat en Junta 
Directiva, el Campionat de Catalunya en pista canvia de data passant a disputar-se el dissabte 22 de juny, la 
seu serà a Calella i l'horari serà el mateix que s'ha publicat , malgrat que un cop finalitzades les inscripcions i 
en funció de la participació aquest pugui tenir alguna modificació. 

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


