Col·labora

Dissabte 15 de febrer de 2020 · Parc Pompeu Fabra, Cardedeu

9:30 AM - Open cat. Júnior a veterà · 10:20 AM - 3er Cros Esportiu (cat. mini a cadet)

Més informació i inscripcions a: corrigaires.cat
Amb el suport de:
amb el suport de:

col·laboren:

III CROS ESPORTIU DE CARDEDEU
Reglament
Art. 1er. Organitzadors
El Col·lectiu d’Atletes de Cardedeu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cardedeu,
del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu i del Consell Esportiu del Vallès Oriental
(CEVO) organitza el II Cros Esportiu de Cardedeu el proper 15 de febrer al Parc Pompeu
Fabra. Aquest cros serà puntuable per la Lliga Comarcal de Cros del Vallès Oriental en
les categories Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet.
Art. 2on. Horaris
Els horaris, les distàncies i els circuits són els següents:

Hora

Categoria

Anys

Distància

Circuit

9:30

Open

2004 i ant.

6.000m

6 voltes C

10:30

SUB 16-Cadet masculí/ femení

2005-2006

2.000m

2 voltes C

10:35

SUB 14-Infantil masculí

2007-2008

1.600m

B+C

10:50

SUB 14-Infantil femení

2007-2008

1.600m

B+C

11:05

SUB 12-Aleví masculí

2009-2010

1.400m

A+C

11:15

SUB 12-Aleví femení

2009-2010

1.400m

A+C

11:25

SUB 10-Benjamí masculí

2011-2012

1.000m

C

11:35

SUB 10-Benjamí femení

2011-2012

1.000m

C

11:45

SUB 8-Prebenjamí masculí

2013-2014

600m

B

11:55

SUB 8-Prebenjamí masculí

2013-2014

600m

B

12:05

Mini masculi

2015 i post

400m

A

12:15

Mini femení

2015 i post

400m

A

Art. 3er. Participació
Els atletes que puntuïn a la lliga comarcal de cros han de tenir la llicència de la Unió de
Consells Esportius de Catalunya (UCEC) o de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA)
per a la temporada en curs.
Poden participar atletes en edat escolar no federats.
Cada atleta pot participar en una única prova. Fer-ho en més d’una implica la desqualificació
en totes les proves en les que ha participat.
També hi ha una cursa Open per a les categories de Junior a Veterà, tan per atletes federats
com no federats, amb un màxim de 100 participants.

Art. 4rt. Inscripcions
La inscripció a les curses de la lliga comarcal de cros és gratuïta pels atletes federats. Els
Clubs o les Escoles han d’enviar el fitxer Excel a l’adreça corrigaires.escola@gmail.com
abans de les 23 hores del dijous 13 de febrer. Cal indicar Club o Escola, Població, Nom,
Cognoms, Any de Naixement, Sexe (M/F) Categoria i Tipus de Llicència (FCA o UCEC).
Els atletes en edat escolar i els que participin a la cursa Open que no disposin de llicència
federativa han de fer la inscripció omplint el formulari que trobaran a www.corrigaires.cat
abans de les 23 hores del dijous 13 de febrer.
El preu de la inscripció pels atletes no federats és de 5€ per la cursa Open i de 3€ per les
categories en edat escolar. S’ha d’abonar a l’hora de recollir el dorsal. També es poden fer
inscripcions el mateix dia, com a màxim una hora abans de la sortida de la prova.
Tots els atletes inscrits que no estiguin federats estaran coberts per una assegurança de
la Federació Catalana d’Atletisme.
Art. 5è. Dorsals
Els dorsals s’han de recollir el dia de la cursa, a partir de les 8.00h i fins a 30minuts abans
de l’inici de la prova. Els organitzadors disposaran els dorsals de cada Club en sobres, que
seran recollits pels delegats.
Art 6è. Premis
Els tres primers atletes de cada prova tenen premi, consistent en una medalla. A la categoria
Open, tenen premi els tres primers qualificats masculins i les tres primeres qualificades
femenines. No hi haurà premis per equips.
Els horaris previstos per a l’entrega de premis són:
• 11 h: Open i Cadet
• 11.30 h: Infantil i Aleví
• 12.25 h: Benjamí, Prebenjamí i Mini
Art. 7è. Reclamacions
Les reclamacions han de ser presentades per escrit al jutge-àrbitre, acompanyades d’un
dipòsit de 6€, en un termini màxim de 30 minuts després de finalitzar la prova. Cas de ser
acceptada, es retorna el dipòsit.
Art. 8è. Drets d’imatge
La participació en el Cros implica la cessió gratuïta a l’organització d’imatges fixes i/o en moviment
de l’atleta preses en la seva participació en la competició. Aquestes imatges podran figurar en tot
tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitaris durant el període màxim
establert per la normativa vigent.
Art. 9è. Suspensió
Les curses podran ser suspeses en cas que, per inclemències del temps o per qualsevol altra
incidència, així ho determini la organització.
Art. 10è. Situacions no previstes
Tot el que no estigui previst en aquest reglament es resoldrà d’acord amb el reglament del
CEVO i la normativa de competicions del Consell Català d’Esports.
Art. 11è. Responsabilitat
Els organitzadors, la Federació Catalana d’Atletisme i el CEVO no es fan responsables dels
danys morals i materials que puguin patir els participants i els espectadors del Cros.
Art. 12è. Acceptació del reglament
La inscripció en la prova suposa l’acceptació de tot el reglament.

III CROS ESPORTIU DE CARDEDEU
CIRCUIT 400 M. (A)

CIRCUIT 600 M. (B)

III CROS ESPORTIU DE CARDEDEU
CIRCUIT 1.000 M. (C)

