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43è CROS CIUTAT DE MOLLERUSSA 
(Memorial Josep Ignasi Culleré) 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RELLEUS MIXTOS 
REGLAMENT 

 

Art. 1- L’Associació Atlètica Xafatolls amb la col.laboració de l’Ajuntament de Mollerussa, per 

delegació de la Federació Catalana d'Atletisme i la RFEA, organitza el CAMPIONAT DE 

CATALUNYA DE RELLEUS MIXTOS DE CROS, que se celebrarà el dia 28 de febrer del 2021 a 

Mollerussa, conjuntament amb el Cros Ciutat de Mollerussa (Memorial Josep Ignasi Culleré). 

Art. 2- Els horaris i distància s’especifiquen en full a part. 

Art. 3- En el Campionat de Catalunya de Relleus Mixtos podran prendre part els atletes de les 

categories Absoluta, Sub20, Sub18, Sub16, Sub14, Sub12 i Sub10 que tinguin tramitada la 

corresponent llicència federativa. 

A la categoria absoluta poden participar atletes de les categories Sub20, Sub23, Sènior i 

Màster. 

Art. 4- Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a 

la temporada en curs. 

Art. 5- INSCRIPCIONS 

Les inscripcions al Campionat de Catalunya de Relleus Mixtos són gratuïtes i  hauran de fer-

les els clubs a través del sistema d’inscripcions ISIS disponible a la web de la FCA 

(https://isis.rfea.es/sirfea2/ ). S’admetran inscripcions fins el dilluns dia 22 de febrer inclòs. 

No s’acceptarà cap inscripció que no s’hagi fet en aquest format.  

Degut a les condicions especials en les que ens trobem, cada club únicament podrà inscriure 

un equip per categoria i aquests estaran formats per dos atletes femenines i dos atletes 

masculins. 

Podrà participar, com a màxim, un atleta estranger per equip. 

L'ordre d'actuació a cada relleu és lliure i a criteri de cada equip.  

Els canvis de relleus es faran sense contacte entre els atletes. El 2n, 3r i 4t rellevista no pot 

sortir de la zona de transferència, que serà de 10 metres, fins que l’atleta del seu club que el 

precedeix no hagi entrat en aquesta zona. 

El lliurament de dorsals i xips es farà fins a 1 hora abans de l'inici de cada prova. El dorsal amb 

el xip adherit l’haurà de portar l’últim rellevista. 

Sobre les inscripcions inicials (4 atletes) es podrà fer 1 canvi fins a 1 hora abans de l’inici de la 

cursa. 

Les inscripcions al Cros Ciutat de Mollerussa hauran de fer-les els clubs a través del sistema 

d’inscripcions ISIS disponible a la web de la FCA (https://isis.rfea.es/sirfea2/). S’admetran 

inscripcions fins el dilluns dia 22 de febrer inclòs. No s’acceptarà cap inscripció que no s’hagi 

fet en aquest format. Degut a les condicions especials en les que ens trobem, únicament 
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s’acceptaran les inscripcions d’atletes amb llicència federativa catalana i/o espanyola. Les 

categories SUB8, així com les inscripcions que es vulguin fer per escola queden excloses 

d’aquesta competició. 

El cost de les inscripcions del Cros Ciutat de Mollerussa és de 2€ per atleta. Caldrà fer un únic 

ingrés bancari per Club al número de compte de Ibercaja ES68 2085 9462 5903 3024 3852. El 

comprovant bancari amb el nom del Club s’enviarà a l’organització per correu electrònic. 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a: A.A. XAFAATOLLS al e-mail: 

xafatollsescola@gmail.com o a la Web: http://www.crosmollerussa.cat/ 

IMPORTANT: No s’acceptaran canvis de noms el dia de la cursa. Tota inscripció posterior al dia 

de tancament serà admesa si l’organització ho creu convenient i tindrà un recàrrec de 5€.  

El lliurament de dorsals i xips es farà per clubs, a un únic responsable d’aquest, i fins a 1 hora 

abans de l’inici de la primera prova a la secretaria muntada a aquests efectes al mateix circuit 

del Cros (a les curses on participin simultàniament més d’una categoria, s’assignaran dorsals 

diferenciats). 

No serà vàlid l’ús de xip groc per a cap atleta. Per a totes les curses l’organització facilitarà xip 

adherit al dorsal. 

Art. 6- Cada participant tindrà dret a participar en una única prova, el fet de fer-ho en dues o 

més curses serà penalitzat amb la desqualificació de totes elles. Per tant els atletes que 

participin al Campionat de Catalunya de Relleus Mixtos no podran fer-ho al Cros Ciutat de 

Mollerussa.  

 Art. 7- L'horari d'accés a la Cambra de Requeriments serà fins a 15 minuts abans de la prova. 

Art. 8- PREMIS: 

Al Campionat de Catalunya de Cros de Relleus Mixtos hi haurà medalla per als 4 components 

dels 3 primers equips classificats.  

Al Cros Ciutat de Mollerussa hi haurà trofeus als 3 primers de cada categoria. 

Art. 9- Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després 

de coneguda la classificació de la cursa. Aquest un cop considerades totes les proves 

presentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a l'interessat. Si aquesta no li és favorable 

podrà reclamar al Jurat d’apel·lació. 

Les reclamacions al Jurat d’apel·lació es faran per escrit i hauran d'acompanyar-se de 50 €, 

com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del 

Jurat d’apel·lació seran inapel·lables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions en 

cas que es presentin evidències noves concloents. 

Art. 10- Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o 

qualsevol altre problema que determini el Jutge Àrbitre. 

Art. 11- Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana 

d'Atletisme d'acord amb el reglament de la I.A.A.F, i la Normativa de Competicions de la 

Federació Catalana d’Atletisme. 
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Art. 12- L'organitzador i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels 

perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors 

durant aquesta competició. 

 

Art. 13- NORMES COMPLEMENTÀRIES 

En compliment de les mesures de seguretat i higiene que les Institucions determinen, 

s’instauren les següents mesures: 

● Només es permetrà l’entrada a tota la zona del circuit a les persones acreditades. Per 

tant la competició se celebrarà sense l’assistència de públic. 

● Totes les persones acreditades estan obligades en tot moment a complir els protocols i 

mesures establertes per l’organització, així com a seguir totes les indicacions que 

aquesta estableixi en tot moment. 

● El no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la retirada immediata de 

l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació. 

● En el cas d’esportistes, l’incompliment podrà suposar la desqualificació de la 

competició.  

● Serà obligatori portar sempre la mascareta, excepte els atletes en el moment de la 

Competició. Els atletes hauran d’adreçar-se a la sortida amb mascareta posada i 

únicament se la podran treure en el moment del tret de sortida.  A l’arribada a meta el 

atletes hauran de posar-se la mascareta immediatament passada la línia de meta. 

● Els participants hauran d’entrar a la zona d’escalfament fins a 45 min abans de l’inici 

de la seva prova. A l’entrar es prendrà mesura de la temperatura i no es permetrà la 

sortida d’aquesta zona fins el moment indicat per l’organització. 

● S’habilitarà una entrada i una sortida ben indicada per accedir al recinte de les pistes 

d’atletisme. L’accés, però, quedarà restringit a 3 persones per club que participi (1 

Delegat + 2 Entrenadors) a la competició i hauran de ser indicades al correu que s’enviï 

al organitzador, (xafatollsescola@gmail.com) indicant els seus noms, cognoms, correu 

electrònic, número de telèfon, DNI/NIE i responsabilitat (Delegat o Entrenador). 

Adjuntem full excel per omplir. 

● En compliment de les restriccions d’aforament, es requerirà que els atletes que 

finalitzin la competició hauran d’abandonar la instal·lació en el mínim temps possible. 

● Per tal de desplaçar-se i entrar al recinte del cros, a l’apartat d’ANNEX es troben els 

documents de responsabilitat. En el cas del certificat autoresponsable de 

desplaçament, també es pot fer digitalment al següent link: 

https://certificatdes.confinapp.cat/#/ . El document de declaració responsable de salut 

respecte a la COVID19 ha de portar-se en format físic. 

● El participant es compromet a complir totes les exigències i recomanacions que faci la 

organització per evitar contagis pel Covid-19. 

● El participant es compromet a no sortir a la cursa si nota símptomes que poguessin ser 

compatibles amb el contagi del Covid-19. Es prendrà la temperatura en el moment 
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d’entrada a la zona d’escalfament que ha d’estar 37,2º o inferior. Amb una 

temperatura superior no es podrà accedir dins de la instal·lació ni sortir a pista i no 

tindrà dret a reclamar la inscripció. Mentre no es dugui a terme activitat física, serà 

obligat dur la mascareta dins del recinte esportiu. 

● S’assignarà calaix/os de sortida a cada club participant i els atletes hauran de mantenir 

la distància mínima de seguretat entre ells. 

● El participant declara que és coneixedor i accepta i assumeix que en la situació actual 

existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a la 

organització en cap cas. 

Art.14- La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes 

d’aquest Reglament. 
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