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CIRCULAR :  17 / 2014 DEPARTAMENT : SECRETARIA GENERAL 
 
SORTIDA : DESEMBRE de 2014 A TOTS ELS CLUBS DE CATALUNYA 
 

 
SISTEMA DE VIATGES PELS CAMPIONATS 

D’ESPANYA EN PISTA COBERTA 2015 
 

 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA PROMESA – ANTEQUERA (Màlaga)  14 i 15  febrer de 2015 
Desplaçament:Col·lectiu en tren Ave   (1046 km.) 
Sortida : Divendres   dia 13 de febrer :   de Barcelona (Estació de Sants) a les 8,10 

h. Arribada a Antequera a les 14,00  
Retorn  : Diumenge dia 15. Tren Ave directe a Barcelona. 
 Hora de sortida del tren Antequera a les 15.00 hores. Arriba a Barcelona a 

les 21'17 hores. 
Allotjament : Hotel Antequera Golf 
 Urbanització Sta Catalina 
 29200  Antequera 
 Serveis  : Allotjament i menjars des del dinar del divendres fins el dinar  

del diumenge , que serà bossa pic-nic facilitada per l'hotel, ja que l'hora de 
sortida del tren no permet tornar a l’hotel desprès de la competició. 

Places : 30  .  
Preu : El preu total de cost és de 485€ . 
 Preu sense viatge : 270.- € 
 
 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR -  VALENCIA   7 i 8  de març de 2015 
Desplaçament:Col·lectiu en autocar  (360 kms.) 
Sortida : Divendres, dia 6 de març :  de Girona a les 12.00 h. a la Pça Poeta 

Marquina (davant del Bar Núria). Barcelona a les 13.15 i al CAR (Sant 
Cugat) a les 14.00 hores.   

Retorn  : Diumenge dia 8, després de dinar. 
Allotjament : Hotel  Alaquas 
 Avda. Pablo Iglesias, 32 
 ALAQUAS (Valencia) 
Serveis  : Manutenció i allotjament a partir del sopar del divendres i fins el dinar de 

diumenge.  
Places : 40    
Preu : El preu total de cost és de 220.-€. (En base a 40 px al viatge) 
 El preu total de cost és de 260.-€. (En base a 20 px al viatge) 
 



 
 
 
 
 
 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL – SANT SEBASTIÀ   14 i 15  de març  de 2015 
Desplaçament: Col·lectiu en autocar  (529 km.) 
Sortida : Divendres, dia 13 de març:  de Girona a les 8.00 h. a la Pça Poeta 

Marquina (davant del Bar Núria). 
 de Barcelona a les 9.30.h. Rda Sant Pere / Bruc (a prop de Pça 

Urquinaona). 
 CAR (Sant Cugat)  a les 10.30 hores.  
Retorn  : Diumenge dia 15, després de dinar. 
Allotjament : HOTEL  CODINA *** 
 Avda Zumalacárregui, 21 
 20008 San Sebastian  
Serveis  : Manutenció a partir del dinar del divendres i fins el sopar del diumenge 

(tant el dinar de divendres i sopar del diumenge es farà en ruta). 
Places : 40    
Preu : El preu total de cost és de 340.-€. (En base a 40 px al viatge) 
 El preu total de cost és de 375.-€ (En base a 20 px al viatge) 
 
Pagament :   No s’acceptaran inscripcions en cap viatge si no s’ha fet efectiu el seu 

import de les següents maneres: pagament en efectiu, taló o mitjançant 
transferència al compte de la Catalunya Banc (Catalunya Caixa) IBAN 
ES53  2013 0616 8602 0046 0370. 

 En qualsevol dels casos enviar comprovant juntament amb la 
inscripció per fax al : 93.268.01.69 i/o correu electrònic: 
salvador@fcatletisme.cat 

 
Anul·lacions: No s’acceptaran anul·lacions d’inscripcions que no hagin estat 

avisades 48 hores abans de la sortida, i  en aquest cas, es 
carregarà els càrrecs que li facin a la Federació sigui devolució del 
bitllet de tren o per part de l’hotel la plaça reservada. 

 
 
PODEM ASSEGURAR LA PLAÇA AL VIATGE SEMPRE I QUAN EL CLUB HAGI FET UNA PRE 
INSCRIPCIÓ AL MES DE GENER (ABANS DEL 15).  JA QUE ELS VIATGES EN TREN S’HAN DE 
COMPRAR ABANS I ALS HOTELS MANTENEN LA RESERVA AMB UN PAGAMENT PREVI DEL 
50%. 
EN EL CAS DEL CAMPIONAT D’ESPANYA PROMESA A ANTEQUERA LA FEDERACIÓ HAURIA DE 
TENIR UNA RESPOSTA PER PART DELS CLUBS LA PRIMERA QUINCENA DE GENER AL MENYS 
SABER SI EL CLUB VIATJARÀ AMB LA FEDERACIÓ O NO I UN NÚMERO APROXIMAT DELS 
ATLETES QUE PODEN TENIR OPCIÓ DE VIATJAR.  

 

(SI US PLAU, DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!) 

Es imprescindible que els clubs notifiquin en quines categories,  viatjaran 
amb la Federació i el nombre aproximat dels atletes que poden fer mínima. 
Així com si tenen clar que no viatjaran amb la Federació  també us 
demanem que ho comuniqueu  abans del 15 de gener. 



 

 

 

TEMA PERXES : 

Nota : La FCA,  aquest any deixa de portar les perxes en l’autocar, en el cas de 
que el nombre d’inscrits no arribi a 40 px, ja que aquestes no caben en autocars 
més petits.  

I si és així es farà càrrec de transportar les perxes dels atletes que viatgin amb la 
FCA. El club haurà de comunicar el nom de l’atleta que porta perxes i el nombre.  
Només traslladarem les perxes dels atletes que no viatgin amb la Federació en el 
cas que ho  hagin sol·licitat prèviament els seus clubs, abonant la part econòmica 
corresponent, indicant el nom de l’atleta i el nombre de perxes a traslladar. 

En els viatges que no es puguin traslladar en autocar o el viatge es realitzi en 
tren,  l’empresa DHL  gestionarà  el  trasllat.  Els   atletes  o  en  el  seu  lloc  el 
club, haurà de portar i  recollir  les  perxes  al CAR de Sant Cugat. El càrrec   
d’aquest  servei es carregarà al club que pertanyi el/la  atleta perxista . 

Nota important a tenir en compte:.  

L'empresa DHL no es farà càrrec de cap perxa que no vagi en una funda 

degudament protegida (no serà admesa com a funda només de cartró) . 

Tant en el cas del desplaçament de l’autocar com en el de l’empresa de 

transports DHL el màxim de perxes que s’acceptaran per atleta serà de 5 

unitats. 

Departament de Secretaria General 

manoli@fcatletisme.cat 

 

 

Barcelona, 23 de desembre de 2014 

 


