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REGLAMENT

CROS VILA DE CASTELLAR
MEMORIAL PERE HERNÁNDEZ

Art. 1 El Club Atlètic Castellar, amb l’autoritzac ió de la Federació Catalana d’Atletisme, organitza el XLI Cross Vila de Castellar, XXX Memorial Pere Hernández a celebrar el proper
dia 25 de novembre de 2018, al Parc de Colobres i les pistes d’Atletisme de Castellar del Vallès.
Art. 2 Els horaris i distàncies de les curses, així com el plànol del recorregut, s’indiquen en el Full adjunt.
Art. 3 Tots els atletes exceptuant els de la categoria open hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a la temporada en curs. A les categories sub 8,
sub 10, sub 12, sub 14 i sub 16 la llicència també podrà ser la de la Direcció General de l’Esport.
Art. 4 Les inscripcions s’enviaran per correu electrònic a l’adreça cacastellar@gmail.com utilitzant única i exclusivament el formulari d’inscripcions que es podrá descarregar de la
pàgina web del C.A.Castellar (castellaratletisme.blogspot.com ). 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 els dorsals de tot el club. El telèfon d’informació serà el 93 7147354 (dl -dx -dv de 19 a 21h o dm -dj de 18.30 a 20.30h). E l
termini d’admissió finalitza a les 21 hores del dia 21 de novembre de 2018. No s’admetran inscripcions d’últim dia, en tot cas l’organització es reserva el dret de fer -ho, al preu de
6€ per inscripció.
Art. 5 Per a participar a la cursa Open Popular cal ser major de 18 anys i no tenir llicència federativa. El preu de la Cursa Open serà de 5€, que s’hauran de pagar en el moment de
recollir el dorsal.
Art. 6 Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer -ho en dues serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.
Art. 7 En totes les curses hi haurà dues classificacions, una individual i l’altre per equips de quatre corredors. A les curses on hi participin simultàniament més d’una categoria, hi
haurà classificació individual separada per cadascuna d’elles. A la categoria femenina hi haurà classificació conjunta per clubs de les categories promesa i sènior.
Art. 8 No tindran opció a rebre el corresponent premi aquelles categories amb menys de 5 atletes inscrits. Excepte aquells atletes que participin en una cursa conjunta amb
altres categories i quedin en els llocs d’honor (1a, 2a, o 3a posició) d’aquesta cursa cursa conjunta.
Art. 9 Hi haurà trofeu i pernil pels primers classificats individuals en cadascuna de les categories. El segon i tercer classificat tindran trofeu i premi i també rebran premi del quart
al desè classificats individuals. Es farà classificació per equips, però no tindran premi. A la cursa Open, només tindran premi els 3 primers atletes femenins i els 3 primers atletes
masculins.
Art. 10 Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al senyor jutge àrbitre, acompanyades de 30€ com a dipòsit i només sera acceptades f ins 30 minuts després de
coneguda la classificació de la cursa. En cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit.
Art. 11 Les curses només podran ser suspeses en el cas que per inclemència del temps, o qualsevol altre problema, així ho determin i el jutge àrbitre, essent el seu veredicte
inapel·lable.
Art. 12 Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme.
Art. 13 Segons estableix la nova llei (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, us informem que les dades incloses a la inscripció s’incorporaran a
un fitxer automatitzat propietat del C.A. Castellar, amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d´inscripció. Tramitant la inscripció consentiu expressament i autoritzeu perquè es
tractin les dades personals amb aquestes finalitats. Es podrà exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al C.A. Castellar, C/ Garrotxa s/n (Pistes d’atletisme) o a
l’email cacastellar@gmail.com
Art. 14 Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, club / escola i any de naixement siguin publicats a les llistes d´inscrits; així com a les de resultats,
si acaben el Cros seguint la normativa establerta. També s’autoritza al C.A. Castellar i a l’Ajuntament de Castellar del Vallès a publicar fotos del Cros on apareguin els participants
a les seves diferents plataformes de comunicació.
Art. 15 El Club Atlètic Castellar 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 abans, durant i després d’aquesta competició.
Art. 16 La inscripció en aquesta competició indica la total acceptació d’aquest reglament.
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CATEGORIA
ANYS
Màster masculí, M-35 i M-50
83 i ant.
Sub 16 Femení
04-05
Sub 18 Femení
02-03
Sub 16 Masculí
04-05
Sub 18 Masculí
02-03
Sub 20 Masculí
00-01
ENTREGA DE PREMIS
Sub 20 Femení
00-01
Màster, F-35 i F-50
83 i ant.
Sub 23 Femenina
97-99
Senior Femení
96 i ant.
Sub23 Masculí
97-99
Senior Masculí
96 i ant.
ENTREGA DE PREMIS
Sub14 Femení
06-07
Sub 14 Masculí
06-07
Sub 12 Femení
08-09
Sub 12 Masculí
08-09
ENTREGA DE PREMIS
Sub 10 Femení
10-11
Sub 10 Masculí
10-11
Sub 8 Femení
12-13
Sub 8 Masculí
12-13
Open popular (Masc. i Fem.)
99 i ant.
ENTREGA DE PREMIS
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