NORMATIVA i MODEL DE REGLAMENT DE CROS
Art. 1>

El Club ................................................., amb l'autorització de la Federació Catalana
d'Atletisme, organitza el Cross ....................................... a celebrar-se el proper dia
...................a ....................[assenyalar el lloc on es realitzaran les proves i el punt de
concentració].

Art. 2>

Els horaris i distàncies de les curses així com un plànol del recorregut s'indiquen en full annex.

Art. 3>

Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a la
temporada en curs.

Art. 4>

Les inscripcions hauran de fer-les els clubs i enviar-les al club organitzador en el format que
aquest faciliti.
El preu de la inscripció serà 1,00 € per atleta inscrit, per tal de cobrir les despeses
d'organització i jutges. L'import de la inscripció es farà efectiu en el moment de recollir el
dorsal. (Aquesta quota és opcional, quedant a criteri de l'organitzador la seva aplicació).

Art. 5>

Cada participant solament tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en dues
curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Art. 6>

A totes les curses hi haurà dues classificacions, l'una individual i l'altre per equips de quatre
corredors. A les curses on participin simultàniament més d'una categoria, hi haurà classificació
individual separada per cadascuna d'elles.
La classificació per equips a la categoria Cadet, Juvenil, Junior i Promesa (Femení) es farà
comptant només les tres primeres classificades.

Art. 7>

Premis.

Art. 8>

Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de
conèixer els resultats. 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. 9>

Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol
altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art. 10>

Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF, i la
Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.

Art. 11>

El Club ............................. 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. 12>

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest
Reglament.
Vist i plau de la Federació

Signat pel Club

