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62è CROS DE CALLDETENES 
 

 

REGLAMENT 
ARTICLE 1 

 El Club Atletisme Calldetenes i l’Ajuntament de Calldetenes, amb l’autorització de la 

Federació Catalana d’Atletisme i amb la col·laboració del Club Atlètic Vic, organitza el 62è Cros de 

Calldetenes que se celebrarà el proper dia 6 de novembre de 2016 a la zona esportiva municipal. 

 

ARTICLE 2 

 Els horaris de les curses són els següents: 

10:00 Cadet Femení : 1.600 m. 

 10:10 Cadet Masculí:  3.200 m. 

 10:25 Infantil femení: 1.000 m. 

 10:35 Infantil masculí: 2.400 m. 

 10:50  Júnior/Juvenil/Veterà Femení: 3.200 m  

 11:10 Juvenil Masculí: 4.400 m. 

 11:30  Júnior/Veterà Masculí: 5.400 m  

 11:55 Promesa/Sènior femení: 6000 m 

 12:20 Promesa/Sènior masculí: 8800 m  

 01.00 Aleví Femení:    800 m 

 01:05 Aleví Masculí:  1.400 m 

 01:15   Benjamí Femení:  600 m 

 01:20   Benjamí Masculí: 800 m  

 01:25 PreBenjamí femení:  400 m 

 01:30 PreBenjamí masculí: 400 m 

 

ARTICLE 3 

 Tots els atletes participants han de tenir la corresponent llicència federativa tramitada per a la 

temporada 2016/2017 . 

 

ARTICLE 4 

 Les inscripcions són gratuïtes i s’ha d’utilitzar obligatòriament el full excel proporcionat 

per la organització, per tal de fer possible la correcta entrada de dades al control informàtic. Es 

obligatori fer-hi constar la llicència federativa.   Es  trametran sols per  e-mail a l’adreces següents: 

             

            CLUB ATLETISME CALLDETENES 

            e-mail: croscalldetenes@gmail.com 

  

           CLUB ATLÈTIC VIC  

 e-mail: cavic@cavic.cat 

  

 Els/les atletes veterans/nes que vulguin participar en la seva cursa corresponent, han de fer 

constar en la inscripció la seva condició de veterans/nes, data de naixement complerta  i l’edat.  Si 

algun/a atleta Veterà vol participar en la cursa sènior ho ha de indicar explícitament (CURSA 

SÈNIOR). 

 

 També se n’ha d’enviar una còpia a la Federació Catalana d’Atletisme.  

 

El termini d’inscripció finalitza el dijous, dia 3 de novembre de 2016. 

Els pitrals s’hauran de recollir al dia del cros en el nou INSTITUT de CALLDETENES ubicat 

davant del la sortida i arribada del circuit (zona esportiva)  

   

ARTICLE 5 

 Cada atleta només tindrà dret a participar en una sola prova. 

 



ARTICLE 6 

 A totes les curses hi haurà una única classificació  individual.  

ARTICLE 7 

 Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria, a excepció dels veterans.  

  

 Hi haurà premi en metàl·lic pels 3 primers atletes federats, tant masculí com femení de les 

curses Promesa/Sènior respectivament: 

 1r premi = 500 €          2n premi = 300 €  3r premi = 100 € 

 

Sols hi hauran 3 categories de Veterans:  1ª (A) de 35 a 39 anys, 2ª (B) de 40 a 49 anys i 3ª (C) 

de 50 anys o més. Cadascuna de les 3 categories rebran: Trofeu per el primer, i medalla per el segon i 

tercer classificats. 

 

Aquest 62è Cros de Calldetenes es puntuable per el GRAN PREMI CATALÀ DE CROS, en 

les categories CADET, JUVENIL i JÚNIOR i que sota les premisses i normativa de la Federació 

Catalana d’Atletisme, els atletes podran optar per la participació de la Selecció Catalana al 47è Cros 

Internacional Juan Muguerza d’Elgoibar el 22-01-2017. 

 

Aquest 62è Cros de Calldetenes es puntuable per la 8ª LLIGA COMARCAL DE CROS 

ESCOLAR organitzat pel Consell Esportiu d’Osona, i que sota les premisses del seu reglament 

(www.ceosona.com) , comprèn les categories de PREBENJAMÍ a CADET.  Tindran trofeu els 3 

primers atletes de cada categoria i medalla  la posició 4art i 5ena. 

 

L’organització entregarà trofeu als 3 primers atletes escolars de Calldetenes en cada categoria. 

Entenen com a tals, els alumnes que sigui de l’escola Sant Marc i SES de Calldetenes, encara que 

visquin a una altre població o siguin d’un club atlètic federat.  Aquest trofeus s’entregaran a l’escola en 

presencia dels respectius professors i representants de l’organització, en la setmana posterior al cros. 

 

Trofeu al primer atleta local en les categories júnior, juvenil, veterà, promesa i sènior. 

 

Com cada any, hi haurà una bossa/obsequi per a cada atleta a l'arribada. La organització les 

repartirà segons la participació, amb preferència a les curses júnior, juvenil, veterà, promeses i sènior, i 

fins acabar-se les existències. 

 

ARTICLE 8 

 Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Jutge Àrbitre, previ dipòsit de 30 €, i 

només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació corresponent. En el cas 

d’ésser acceptada la reclamació, es retornarà el dipòsit. 

 

ARTICLE 9 

 Les curses només poden ser suspeses en cas d’inclemència del temps o per qualsevol altre 

problema esdevingut, si així ho demana el Jutge Àrbitre, essent inapel·lable el seu veredicte. 

 

ARTICLE 10 

 Tot allò no previst en el present Reglament serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme en 

aplicació del Reglament de l’I.A.A.F. 

 

ARTICLE 11 

 L’organització i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels danys que 

puguin causar els participants i els espectadors durant la competició. 

 

Vist-i-plau  

 
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME     CLUB ATLETISME CALLDETENESES 



 

62è CROS DE CALLDETENES – 6-Novembre-2016  
* Puntuable   GRAN PREMI CATALÀ DE CROS   CADET – JUVENIL – JÚNIOR 

** Puntuable   8a. LLIGA COMARCAL DE CROS ESCOLAR  (Osona) 
   

              CIRCUIT  A – 2.200 m              CIRCUIT  B – 1.600 m 

 

                    
        

           CIRCUIT  C – 1.000 m                CIRCUIT  D – 400 m             

                                                                                                              

                              
              

                

CURSES 

HORA CATEGORIA DISTÀNCIA VOLTES 

10:00 CADET FEMENÍ  *    ** 1.600 m 1 B 

10:10 CADET MASCULÍ  *   ** 3.200 m 1 C + 1 A 

10:25 INFANTIL FEMENÍ  ** 1.000 m 1 C 

10:35 INFANTIL MASCULÍ  ** 2.400 m 1 D + 2 C 

10:50 
JÚNIOR * / JUVENIL *  
VETERÀ   -   FEMENÍ 

3.200 m 1 C + 1 A  

11:10 JUVENIL  MASCULÍ  * 4.400 m 2 A 

11:30 JÚNIOR * / VETERÀ - MASCULÍ 5.400 m 1 C + 2 A 

 11:55 PROMESA / SÈNIOR FEMENÍ 6.000 m 1 B + 2 A 

12:20 PROMESA / SÈNIOR MASCULÍ 8.800 m 4 A 

01:00 ALEVÍ FEMENÍ  **     800 m 2 D  

01:05 ALEVÍ MASCULÍ  ** 1.400 m 1 D + 1 C 

01:15 BENJAMÍ  FEMENÍ  ** 600 m ½ D +1 D 

01:20 BENJAMÍ  MASCULÍ  ** 800 m 2 D 

01:25 PREBENJAMÍ  FEMENÍ  ** 400 m 1 D 

01:30 PREBENJAMÍ MASCULÍ  ** 400 m 1 D 


