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REGLAMENT DE COMPETICIÓ 
 
 
1.- ORGANITZACIÓ 
 
1.1  El Campionat de Catalunya està organitzat per la Federació Esportiva Catalana de Paralítics 

Cerebrals, Federació Catalana d’Esports per Cecs i Deficients Visuals, la Federació Catalana 
d'Esports de Persones amb Discapacitat Física i amb la col·laboració del Club d’Atletisme 
Nou Barris. Amb l’objectiu de promocionar l’esport adaptat, aquesta competició està oberta 
a atletes de la FCA. 

 
1.2    Prova aprovada per l’IPC. 

 
2.- LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ 
 
2.1     Dia:  Dissabte, 11 de Maig de 2019 
           Horari:     16’00 a 21’00h 
           Lloc:   Pistes d’atletisme Municipal Can Dragó 
  C/ Rosselló i Porcel, 7 - Barcelona 
 
Donat que hi ha participació de diverses Federacions no es podrà tenir un horari fins que no es 
tinguin totes les inscripcions. (S’adjunta horari provisional). 

 
3.- PARTICIPACIÓ 
 
3.1 Podran participar en aquesta competició aquells atletes que tinguin la llicència d’atletisme 
vigent durant la temporada 2018-19 a: 
 

3.1.1.  Les Federacions: FECPC, FCEDF, FCEC 
 
Es podrà participar fora de concurs, atletes que pertanyin a d'altres Federacions, sempre que 
tingui la corresponent llicència federativa. 

 
3.1.2. El cost de participació serà de 5€ per prova i 7€ per dues o més proves. Es pagarà 
en el moment de la recollida del dorsal. (Prèvia inscripció).  

 
3.2  Es programaran proves de promoció, per a nens i nenes amb i sense discapacitat; nascuts 
entre el 2006 i el 2011. Seguint les següents categories d’edat: 

     
  2010-2011          Benjamí 

                              2008-2009           Aleví 
                              2006-2007           Infantil 
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Aquells que per edat puguin fer proves de promoció, però vulguin participar només en proves 
de categoria absoluta, no es comptaran com a esportistes de promoció.  

 
3.3 És obligatori que els participants competeixin amb la samarreta o vestimenta oficial de cada 
club i els dorsals corresponents. 
 
3.4  No està permesa l’entrada de familiars i acompanyants a les zones de competició, si no hi ha 
autorització expressa. 

 
4.- INSCRIPCIONS 
 
4.1   La inscripció haurà d’estar en poder de  la Federació Esportiva Catalana de Paralítics 

Cerebrals no més tard del 25 d’abril de 2019 a les 13h, per correu electrònic:  

fecpc@fecpc.cat   
 
No s’acceptaran fulls d’inscripció on hi faltin dades. 
 
4.2    No es podran fer canvis després de la data límit de la inscripció, més que informar de les 
baixes. 
 
4.3   Pels atletes amb categories T/F11 i 12, s’haurà d’especificar a la inscripció els que 
necessiten guia i en quines proves. 
 

5.- COMPETICIÓ 
 
5.1  Els atletes hauran de passar per la cambra de requeriment en l’horari que s’estableixi, en el 
cas de que n’hi hagi. 
 
5.2    Només es permetrà entrar a la pista a tècnics amb llicència vigent i només en les proves de 
llançaments en cadira i guies. Aquests hauran de portar un distintiu (peto). 
 
5.3   Aquesta competició serà conduïda per jutges de la Federació Catalana d’Atletisme i es 
comptarà amb cronometratge electrònic. Es seguirà el reglament de la IAAF i el d’ IPC per les 
proves específiques. 
 
5.4     La recollida de dorsals es farà el mateix dia de la competició a la secretaria tècnica. 
 
5.5   En el cas dels llançaments en cadira, els intents es faran en 2 blocs de 3 llançaments seguits. 
 

5.6    En el cas de reclamació s’haurà de presentar davant del Jurat d’ apel·lació, haurà de ser per 
escrit i signada, acompanyada de 30€ de fiança. En el cas de que la reclamació fos desestimada 
no es retornarien els 30€ depositats. 

 

mailto:secretaria@fcecs.cat
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6.- TROFEUS 
 
6.1   El repartiment de medalles es farà seguint els següents criteris: 
 

6.1.1  Es formarà pòdium d’atletes sempre que hi hagin 3 o més classificats en la 
mateixa categoria. 

 
6.1.2 En cas de  2 o menys classificats, aquests s’ajuntaran a efectes de lliurament de 
medalles amb la classe superior atenent als següents criteris: 

 
6.1.2.1  Si a l’ajuntar dues classes s’aconsegueix pòdium complet es lliuraran 
medalles al tres primers classificats.* 

 
6.1.2.2  Si a l’ ajuntar dues classes no hi haguessin 3 classificats, les medalles es 
lliuraran a una zona annexa a la zona de pòdium.* 

 
6.1.2.3   Si en una classe s’aconsegueix Rècord d’Espanya, es lliurarà medalla 
d’or al pòdium, independentment del nombre de participants a la prova on s’ha 
assolit el Rècord. 

 
6.1.2.4    En el cas de que no es puguin ajuntar categories el lliurament es farà en 
el pòdium sempre que hi hagi més d’un participant, en el cas contrari el 
lliurament es farà a una zona annexa a la zona de pòdium. 
 

 
6.2 Als atletes de la categoria de promoció, se’ls hi donarà una medalla de participació.  
 
*  En el cas dels concursos,  es seguirà el sistema de competició de puntuació establerta per 
l’IPC. (Consultar Reglament Internacional IPC), sempre que el programa informàtic ho permeti. 
http://www.paralympic.org/Athletics/Rulesandregulations/Rules ) 
 

7.- RESPONSABILITATS 
 
7.1  La Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, la Federació Catalana d'Esports de 
Persones amb Discapacitat Física i la Federació Catalana de Cecs i Deficients visuals, no es fan 
responsables dels possibles danys morals i/o materials que es puguin ocasionar als participants 
en aquest  Ct. de Catalunya. 
 

http://www.paralympic.org/Athletics/Rulesandregulations/Rules

