84è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA INDIVIDUAL
Absolut, Promesa, Junior, Juvenil i Veterà

Art. 5>

25è. CIUTAT DE BADALONA DE MARXA ATLÈTICA
Memorial Paco Àguila

A les curses de veterans la classificació es farà per categories de 5 en 5 anys.

REGLAMENT
Art. 1>

Art. 6>

Els atletes estrangers i els que no pertanyin a la Federació Catalana d'Atletisme no
poden assolir el títol de Campió de Catalunya individual, a excepció dels atletes
estrangers que hagin tramitat per 3r. any consecutiu llicència per la FCA tindran dret al
premi oficial i per tant podran ser Campions de Catalunya. Els atletes andorrans no es
consideren estrangers.

10,35 h.
10,55 h.
11,10 h.
11,25 h.
11,40 h.
12,00 h.
12,20 h.

Art. 3>

Art. 4>

A la cursa Promesa-Sènior, els medallistes de la categoria absoluta seran els tres
primers classificats, independentment de la categoria a la qual pertanyin. Aixó significa
que un atleta promesa pot assolir medalla a les dues categories.

Els horaris i distàncies són els següents:
09,30 h.
09,35 h.
10,15 h.

Veterà Masculí i Femení
Cadet Masculí
2001-2002
Infantil Femení
2003-2004
Cadet Femení
2001-2002
Infantil Masculí
2003-2004
Aleví Femení
2005-2006
Aleví Masculí
2005-2006
Benjamí Masculí
2007-2008
Benjamí Femení
2007-2008
Promesa – Sènior Masculí i Femení
Juvenil – Júnior Masculí i Femení

Premis:
Medalla als tres primers classificats catalans de cada categoria que tinguin llicència per
la Federació Catalana d'Atletisme.

La Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona, per delegació de la Federació
Catalana d'Atletisme i amb el suport de l'Ajuntament de Badalona, organitza el

84è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXA INDIVIDUAL
Absolut, Promesa, Junior, Juvenil i Veterà, el dia 7 de febrer de 2016 a
la Rambla de Badalona, conjuntament amb el 25è. Ciutat de Badalona de
Marxa Atlètica, Memorial Paco Àguila
Art. 2>

A totes les curses es faran les classificacions individuals de manera separada per cada
categoria. A la cursa senior-promesa es farà una classificació general per determinar el
Campionat de Catalunya Absolut i una altra amb els atletes promeses per tal de donar a
conèixer la classificació dels atletes d’aquesta categoria.

5 km
5 km
3 km
3 km
3 km
2 km
2 km
1 km
1 km
20 km
10 km

A la cursa de veterans, medalla als 3 primers classificats catalans de cada categoria ( 5
en 5 anys).
Trofeu als tres primers classificats de cada categoria del 25è Ciutat de Badalona de
Marxa Atlètica, Memorial Paco Àguila.
Art. 7>

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després
de coneguda la classificació. Aquest un cop considerades totes les proves presentades
prendrà una decisió, la qual comunicarà a l'interessat. Si aquesta no li és favorable
podrà reclamar al Jurat d'Apel·lació.
Les reclamacions al Jurat d'Apel·lació es fan per escrit i hauran d'acompanyar-se de
50 € com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les
decisions del Jurat d'Apel·lació seran inapel·lables. Encara que aquest pot reconsiderar
les seves decisions en cas que es presentin evidències noves concloents.

Les categories que participen en aquest Campionat són JUVENIL, JÚNIOR,
PROMESA, SÈNIOR i VETERÀ (els atletes a partir dels 35 anys també podran optar a
participar com a seniors).

Art. 8>

Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o
qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a
la temporada en curs. A les curses on hi participi simultàniament més d’una categoria
s’assignaran dorsals diferenciats.

Art. 9>

Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana
d'Atletisme, d’acord amb el reglament de la IAAF i la Normativa de Competicions FCA.

Art. 10>

La Unió Gimnàstica i Esportiva Badalona 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.

Art. 11>

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en
aquest Reglament.

Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del programa d'inscripcions de la
INTRANET. La data límit serà el dilluns anterior a la competició i el dimecres la FCA
publicarà al seu web els atletes acceptats.
UNIÓ GIMNÀSTICA i ESPORTIVA BADALONA

secretaria@ugebadalona.com

Art. 12>

Prova puntuable pel “CIRCUITO NACIONAL DE MARCHA ATLÉTICA” VII CHALLENGE AEMA.

Volta completa al circuit 1.000m

