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Reglament Lliga Súper Atleta 
El CE Cerdanyola Atletisme i Triatló organitza per a la temporada 2022-23 la Lliga Súper 
Atleta, una competició en format de lliga a partir de les curses que el Club organitza a 
Cerdanyola. Per aquesta edició, les competicions que puntuaran són: 
 

DATES COMPETICIÓ 
6/11/22 Cros Ciutat Cerdanyola 
19/11/22 Milles Cerdanyola 
1/04/23 Duatló Carretera Cerdanyola 
10/06/23 Cursa per Collserola 

 

1. Categories 
Les categories es regiran per l’any de naixement natural de cada atleta, sent vàlides per 
a totes les competicions de la Lliga Súper Atleta d’aquesta temporada, tal i com indica el 
quadre que hi ha a continuació́:  
 

CAT CATEGORIA ANYS 
1 Cadet 2008-09 
2 Juvenil 2006-07 
3 Júnior 2004-05 
3 Sub23 2000-03 
4 Sènior 1984-99 
5 Veterà 1 1974-83 
6 Veterà 2 1964-1973 
7 Veterà 3 1963 i anteriors 

 

2. Inscripcions a la Lliga Súper Atleta 
Amb la inscripció a qualsevol de les competicions anteriorment esmentades  es realitzarà 
automàticament la inscripció a la lliga sense cap cost addicional. Per tant, la participació 
a la Lliga Súper Atleta és totalment gratuïta. 
 

3. Sistema de Puntuacions 
Per puntuar a qualsevol de les quatre proves de la Lliga Súper Atleta, és necessari 
participar i finalitzar la competició complint el reglament específic de cada esdeveniment. 
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D'acord amb el temps absolut obtingut a cada cursa, el primer classificat de cada 
categoria i gènere obtindrà 1.500 punts. A partir d'aquí, la quantitat de punts anirà 
disminuint seguint la següent proporció: 
 

POSICIÓ PUNTUACIÓ OBTINGUDA 
Del 1r al 5è 50 punts de diferència entre cadascun 

Del 6è al 10è 25 punts de diferència entre cadascun 
De l’11è al 20è 20 punts de diferència entre cadascun 
De l’21è al 30è 15 punts de diferència entre cadascun 
De l’31è al 40è 10 punts de diferència entre cadascun 
De l’41è al 50è 5 punts de diferència entre cadascun 

De l’51è en endavant 1 punt de diferència entre cadascun 
 
A totes les competicions i proves de cada competició s’adjudicaran els mateixos punts, 
independentment de la distància, categoria i gènere de l’atleta.  
 

4. Classificació Provisional 
Hi haurà una classificació provisional de la Lliga Súper Atleta que s’actualitzarà al 
finalitzar cada competició de la Lliga. 
 

5. Classificació Final 
Per optar a la classificació final de la Lliga Súper Atleta és necessari participar, com a 
mínim, a tres de les quatre competicions que formen la lliga.  
 

6. Premis i Obsequis 
A més dels trofeus i premis obtinguts a cada competició, un cop finalitzada la Lliga Súper 
Atleta i amb la classificació final tancada, obtindran trofeu i premis els següents atletes: 
 

• El primer classificat de cada categoria obtindrà, tant masculí com femení: 

o Trofeu commemoratiu de la Lliga Súper Atleta  
o Inscripció gratuïta a tres de les quatre proves de la temporada 2023-24 
o Regals i obsequis dels col·laboradors i espònsors del Club 

 
• El segon classificat de cada categoria obtindrà, tant masculí com femení: 

o Trofeu commemoratiu de la Lliga Súper Atleta  
o Inscripció gratuïta a una de les proves per de la temporada 2023-24 
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o Regals i obsequis dels col·laboradors i espònsors del Club 
 

• El tercer classificat de cada categoria obtindrà: 

o Trofeu commemoratiu de la Lliga Súper Atleta  
o Regals i obsequis dels col·laboradors i espònsors del Club 

 
Les inscripcions a les competicions de la temporada 2023-24 són personals i 
intransferibles i no inclouen possibles costs addicionals com l’assegurança esportiva, el 
lloguer del xip, etc. 
 

7. Permisos i Autoritzacions 
El fet d’inscriure’s a una de les curses que formen la Lliga Súper Atleta implica 
l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà sobre qualsevol incidència que 
no estigui prevista. 
 
La inscripció a cadascuna de les curses que formen la Lliga Súper Atleta és personal i 
intransferible. Un cop formalitzada no es podrà transferir la participació a una altra 
persona, amic o familiar.  
 
Les reclamacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins 30 minuts després 
d’haver fet públics els resultats i la decisió de l’organització serà inapel·lable. 
 
Segons estableix la nova llei (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament i 
Consell  Europeu, us informem que les dades incloses a la inscripció s'incorporaran a un 
fitxer automatitzat propietat del CE Cerdanyola Atletisme i Triatló, amb la finalitat de 
cursar aquesta sol·licitud d´inscripció. Tramitant la inscripció consentiu expressament i 
autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb aquestes finalitats. Es podrà exercir 
els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al CE Cerdanyola Atletisme i Triatló, 
amb NIF G-66992736, a la ZEM Montflorit, 08290 Cerdanyola del Vallès o a l’email 
info@atcerdanyola.com. 
 
Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, club i any de 
naixement siguin publicats a les llistes de classificacions si acaben la cursa seguint la 
normativa establerta. També s'autoritza al CE Cerdanyola Atletisme i Triatló a publicar 
fotos de la cursa on apareguin els participants a les diferents plataformes de comunicació 
i xarxes socials propietat del CE Cerdanyola Atletisme i Triatló.	


