
 

REGLAMENT 
I CROS DE CALONGE I SANT ANTONI 

  
Art. 1> L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb l’autorització de la Federació 

Catalana d’Atletisme, organitzen aquest cros. 
 
Art. 2> Els horaris i distribució de les curses s’especifiquen en el full a part. 
   
Art. 3> Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada 

per a la temporada en curs. Exceptuant els de la cursa open i els atletes en edat 
escolar amb fitxes pels consells esportius. 

 
Art. 4> INSCRIPCIONS 
 Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del programa ISIS de la 

Intranet.  
 La data límit per fer les inscripcions és el dimecres anterior a la competició. 
 (Recordem que el mateix dia del cros no s'acceptarà cap inscripció) 
 

Els atletes en edat escolar que no disposin de llicència federativa i els de la cursa 
Open, hauran fer les seves inscripcions a traves de la web esport.calonge.cat 
 
En cas d’incidències es poden adreçar per correu electrònic 
esports@calonge.cat 
  

Art. 5> El lliurament de dorsals i xips es farà fins a 1 hora abans de l’inici de la prova. 
 
Art. 6> PREMIS 

 
 S’entregaran trofeus als tres primers classificats de cada categoria i medalla fins el 

6è classificat. 
 
Art. 7> 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 concluents. 

 
Art. 8> 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. 9> 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. 

 
Art. 10> 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. 11> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat 

en aquest Reglament. 
 



 

 

HORARIS 

 

 

 

 

Horari Categoria Anys Distància Voltes 

9.30h Sub 16 M  2004/05 3.400m 2G+1P+SA 

9.45h Sub 18 M 2002/03 4.050m 3G+SA 

10.05h Sub 20 M 2000/01 5.350m 4G+SA 

10.30h Sub 16 F 2004/05 2.750m 2G+SA 

10.45h Sub 18 F 2002/03 3.400m 2G+1P+SA 

11.05h Sub 14 F 2006/07 2.100m 1G+1P+SA 

11.20h Sub 14 M 2006/07 2.750m 2G+SA 

11.35h 
Veterans M i F 
 

+35 a 44 anys
+44 a 54 anys
+55 anys

4.050m 3G+SA 

11.40 ENTREGA DE PREMIS categories de Sub 14 a Sub 20 

12h 
ABSOLUT FEMENÍ 
+ Sub 20 F 

 4.050m 3G+SA 

12.30h ABSOLUT MASCULÍ  4.050m 3G+SA 

Campionat de Catalunya de Cros Curt Absolut individual i per equips 

12.50h CURSA OPEN  2.750m 2G+SA 

13.05h Sub 8 F 2012/13 400m 1P reduïda+SA 

13.10h Sub 8 M 2012/13 400m 1P reduïda+SA 

13.15h Sub 10 F 2010/11 800m 1P+SA 

13.25h Sub 10 M 2010/11 800m 1P+SA 

13.35h Sub 12 F 2008/09 1.450m 1G+SA 

13.45h Sub 12 M 2008/09 1.450m 1G+SA 

13.55h ENTREGA DE PREMIS 


