Club d'Atletisme Baleària Diànium
Reglament d’atletes (escolars, federats, asfalt i muntanya) per
a la temporada 2018-19
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Tots els atletes pagaran la quota del club. Els de 18 anys o més seran
socis de ple dret. Per a ser atleta federat del C.A. Baleària Diànium
caldrà, a més a més, l’aprovació prèvia de la Junta Directiva del Club.
Els atletes podran estar en una o més d’una de les seccions del club
(Escolars d’atletisme, Escolars de triatló, Federats d’atletisme, asfalt i
muntanya)
Els atletes escolars (fins a cadets) s’inscriuran en l’EM d’Atletisme i
l’EM de Triatló en les oficines de l’Ajuntament de Dénia en el
Poliesportiu.
La resta d’atletes (federats a partir de juvenil 2002, asfalt i muntanya)
faran l’ingrés de la quota en el compte corrent del club ES92 – 0081 –
0692 – 1100 – 0115 – 3923 del Banc de Sabadell. Per tal d’evitar les
comissions que cobra el banc, recomanem fer el pagament per
transferència.
Els atletes nascuts en 2002 o abans, que entrenen amb un dels
entrenadors del club pagaran 110 € de quota.
Per a la resta d’atletes, que no entrenen amb cap entrenador del club, la
quota es calcularà de la següent forma: La quota bàsica (renovacions)
serà de 60€. Els atletes nous tindran una quota especial per a compensar
en part les despeses en equipacions i s’afegiran 10€ (70€). Els atletes que
vulguen inscriure’s en dues seccions, pagaran les dues quotes, amb un
descompte de 10€; per exemple, un atleta nou d’asfalt i muntanya pagarà
una quota de 130€ (70+70-10); un atleta renovat federat que també vol
inscriure’s com a popular, pagarà una quota de 110€ (60+60-10).
Els socis no atletes pagaran una quota de 30€
El club pagarà la fitxa federativa d’atletisme als que en la temporada
passada hagen competit un mínim de 10 voltes federades, o hagen

obtingut un pòdium autonòmic o superior.
9.

Tots els atletes es comprometen a
● Participar en totes les competicions de la seua secció amb l'equipació i
en el nom del C.A. Baleària Diànium i portar l’equipació del club en
els pòdiums.
● Informar a info@cadianium.org com a molt tardar el dilluns posterior
a la competició, de totes les competicions en què participe donant
informació de resultats, marxa de la competició, climatologia, etc i a
ser possible una o més fotografies.
● Quan el Club pague la inscripció, la participació serà obligatòria,
llevat de causes de força major, que l’atleta haurà de justificar
mitjançant un correu electrònic al Club o un WhatsApp a l’encaregat
de les inscripcions.
● Els escolars i federats es comprometen a participar en els campionats
en què se'ls convoque per a formar part de l'equip del Club en els
campionats d'equips.
● Col·laborar en les activitats que organitza el club (Volta a Peu, Mitja
Marató, proves de pista, cross o triatló escolar, proves del club ciclista
en què col·laborem…). Especialment els dies de la Volta a Peu i la
Mitja marató no participarà en altres competicions i només ho podrà
fer en aquestes, si aporta algun amic o familiar per a col·laborar en el
seu lloc. El club no pagarà la inscripció a altres curses existents el
mateix dia.
10. L’incompliment d’algun dels compromisos anteriors llevarà el dret a la
percepció dels incentius que dóna el Club.
11. Els atletes federats, d’asfalt i de muntanya nous, per a competir, rebran
l’equipació del Club, dessuadora i altre material, segons les
disponibilitats econòmiques del Club. Els atletes que s’inscriguen en
dues seccions rebran el material de les dues seccions. Es podrà adquirir
material addicional pagant el preu corresponent: equipació d’atletisme
(22€), motxilla (15€), dessuadora (18€), samarreta (6€).
12. Pel fet de ser socis del Club, els atletes tindran a més a més els següents
avantatges:
● Descomptes en viatges amb Baleària, sempre en temporada baixa:
Un 25% en viatges destinats a participar en curses i altres
competicions d’atletisme i un 15% en viatges particulars.
● Un 20 % de descompte en Medes-Sports d’Oliva.
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● Un 20 % de descompte en les sessions de fisioteràpia amb Mayca
Sala 628157051.
El Club pagarà la inscripció a les següents competicions. Quan el club
pague la inscripció, la participació serà obligatòria, llevat de causes de
força major, que l’atleta haurà de justificar.
● Atletes escolars i federats: Competicions del calendari autonòmic i
campionats d’Espanya.
● Corredors d’asfalt i muntanya: Curses que tinguen lloc en la Marina
Alta de la seua especialitat (asfalt o muntanya) que tinguen lloc des
de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019, amb un màxim
de 12€ per cursa per als d’asfalt i 17€ per cursa per als de muntanya,
sempre que l'atleta ho demane amb l'antelació suficient per
WhatsApp a l’encarregat de les inscripcions, excepte les que tinguen
caràcter benèfic, en les quals per la seua implicació, les pagaran els
atletes que es vulguen inscriure. Les de cost superior, les pagarà
íntegrament l’atleta.
● Alternativament, els corredors d’asfalt i muntanya que participen
majoritàriament fora de la Marina Alta i ho comuniquen al
començament de la temporada, per WhatsApp, a l’encarregat de les
inscripcions, podran renunciar al sistema comú de inscripcions i el
club els pagarà curses de la seua especialitat (asfalt o muntanya) fora
de la Marina Alta fins a un límit de 45€ per temporada.
Per als atletes d’asfalt i muntanya, el club pagarà els següents incentius
per pòdiums absoluts en les seues proves respectives (asfalt i muntanya):
1r 60 €, 2n 36 €, 3r 24 €. D'acord amb el punt 9, serà imprescindible que
l'atleta informe al club a temps per tal de poder elaborar la nota de
premsa.
Si el Club obté un pòdium per equips en el Circuit a Peu de la Marina
Alta, el Club pagarà el tiquet del sopar de Gala a tots els atletes que
hagen puntuat; si no hi ha sopar de Gala, el club pagarà un dinar/sopar
per a tots ells.
Al final de la temporada, el Club donarà altres incentius extra als atletes
tenint en compte el nombre de competicions en què hagen participat i
hagen informat a temps al Club, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques.
En els desplaçaments a campionats d’Espanya (federats), si el club no
organitza el desplaçament:
● El club pagarà a l’atleta i en el cas dels menors, l’entrenador o un

acompanyant, 0,18 € per km i 72 € per dia.
● En desplaçaments a les Illes Canàries pagarà 240 € + 72 € diaris.
● En desplaçaments a les Illes Balears, seran 120 € + 72 € diaris.
● En el cas dels veterans, el club ho pagarà si, prèviament, han acreditat
la marca mínima per a participar en el campionat d'Espanya de alguna
altra categoria (juvenil, júnior, promesa o absolut) en la mateixa prova
en què van a participar o, a posteriori, si l’atleta obté alguna medalla;
si queda finalista, el Club pagarà la meitat d'aquesta quantitat.
18. En les competicions federades d’equips, el club pagarà el desplaçament
en les mateixes condicions que als campionats d’Espanya.
19. Als atletes federats, el club pagarà els següents incentius. D'acord amb el
punt 9, serà imprescindible que l'atleta o l'entrenador informen al club a
temps per tal de poder elaborar la nota de premsa.
● per assistència a competicions (controls, provincials, autonòmics,
crossos...), 14 € per cada competició. Els atletes que entrenen amb
algun entrenador del club no percebran aquest incentiu.
● per resultats (proves
Cadet, juvenil, júnior,
federades d’atletisme i
Absolut
promesa, veterà (*)
curses de muntanya):
1r

2n

3r

Finalista

1r

2n

3r

Finalista

Autonòmic individual i cross 180 120 60
60 36 24
Autonòmic relleus i cross per
equips (a repartir entre els
360 240 120
120 72 48
atletes que puntuen)
Critèriums autonòmics
90 60 30
30 18 12
Campionat d'Espanya
1200 840 480 240 240 180 120 60
individual i cross
Campionat d'Espanya relleus i
cross per equips (a repartir
2400 1680 960 480 480 360 240 120
entre els atletes que puntuen)
Critèriums nacionals
600 420 240 120 120 90 60 30
Participació en la selecció
120
60
autonòmica valenciana
Participació en la selecció
600
180
espanyola
(*) En el cas dels veterans caldrà que hi haja un mínim de 5 atletes
participants

Per a més informació i inscripció, posa't en contacte amb el Club per telèfon
o WhatsApp 648 023 645 o per correu electrònic info@cadianium.org. Si vas
estar federat en atletisme en la temporada anterior, ho hauràs de fer amb
temps, per tal de poder fer la renovació a temps.

