
REVISIONS MÈDIQUES SECCIÓ ATLETISME CMSC 

  

La realització de revisions mèdiques als atletes  de la Secció d’atletisme, són altament 
recomanades per totes les Societats de la Medicina de l’Esport, amb la intenció de 
preservar la seguretat a la pràctica de l’exercici físic, detectant malalties o alteracions  
que poden convertir la realització de l’esport en un risc per la salut. Es per això que des 
de la Junta de la Secció d’ Atletisme es recomana la realització d’aquestes revisions  de 
manera rutinària.  

Tots els atletes que s’inscriguin o renovin  la inscripció (i ja faci 2 anys o més de la 
última revisió mèdica), han d’aportar al Club un certificat mèdic on es donin aptes per la 
realització de la  pràctica esportiva. 

No hi ha un centre mèdic obligatori  pels atletes del club, però la Secció d’ atletisme ha 
concertat amb el Centre Mèdic Can Mora aquesta possibilitat, de manera que tots els 
atletes que vulguin fer-ho per aquesta via, els hi proporcionarem un telèfon de contacte 
perque puguin concertar una cita amb aquest centre. Els preus de les revisions , el seu 
contingut i les seves característiques, les podeu consultar en un document que us 
adjuntem i que també el trobareu a la web de la Secció. 

 Donat que no existeix una legislació que obligui a la realització de les revisions, els 
pares del atletes, o les persones que  no vulguin fer-les, han de signar un full de renúncia 
on assumeixen  tota la responsabilitat per qualsevol problema de salut que pugui sorgir 
durant la pràctica de l’ esport, tant en els entrenaments com a les competicions. 

  

Així doncs, per tramitar nosaltres les llicències federatives us donem tres opcions a 
escollir, a tots els que  fa 2 anys de la última revisió o no l’ heu presentada mai: 

Cal enviar un correu a atletisme@cmsc.cat amb el nom de l’atleta i una de les tres 
opcions: 

  

1.- Portaré la revisió pel meu compte. 

2.- Vull fer la revisió al Centre Mèdic Can Mora. (Rebreu un correu amb el telèfon del 
Centre per demanar una cita). 

3.- No faré la revisió i signaré el full de renúncia que s’ adjunta en aquest correu .  

  

LA JUNTA DE LA SECCIO D’ ATLETISME.CMSC. 

Octubre 2014 


