LLIURAMENT DE PREMIS
Art. 3 Al finalitzar la respectiva cursa es farà entrega dels premis INDIVIDUALS i per EQUIPS
Art. 4 Tots els atletes de les curses del Cros Sant Sebastià han de tenir la llicència federativa corresponent, tramitada per a la
temporada en curs (altres curses veure el reglament corresponent).
Art. 5 Les inscripcions hauran de fer-les per escrit i enviar-les, al club organitzador en el format de fitxer ”excel” facilitat per
aquest club:
JOVENTUT ATLÈTICA SABADELL
Tel: 93 725 26 22 Email: joventutatleticasabadell@gmail.com, abans del dia 23 de gener del 2020.
MODEL EXCEL
Art. 6 Cada participant només te dret a participar en una sola prova. Fer-ho en dues es penalitzarà amb la
desqualificació en ambdues proves.
Art. 7 A totes les curses hi haurà dues classificacions, una individual, i una altra per equips. La classificació per equips
es farà prenent com a base el temps dels 4 millors atletes classificats amb llicència per a un club català, a excepció de les
curses Juvenil i Júnior (Femenina), que es faran prenent com a base a 3 corredores. No classificaran com a equips els
clubs que no presentin a la línia de sortida, com a mínim 4 o 3 corredors (segons correspongui), no quedant limitat el nombre
màxim de participants per club.
Art. 8 Les inscripcions de les curses són gratuïtes.
Art. 9 Els resultats es podran consultar a la pàgina web de la JAS
www.atletisme.com/clubs/jas
Art. 10 Les reclamacions s’hauran de fer verbalment al jutge àrbitre, fins a 30 minuts després de conèixer la
classificació de la cursa. Un cop considerades totes les proves presentades, el jutge àrbitre prendrà una decisió, la qual
comunicarà a l’interessat. Si no és favorable podrà presentar reclamació al Jurat d’Apel·lació.
Les reclamacions al Jurat d’Apel·lació s’han de fer per escrit i s’han d’acompanyar de 30 €, com a dipòsit, el qual es
retornarà en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lacions seran inapel·lables.
Art. 11 Les curses només es poden suspendre en cas que, per inclemència del temps o qualsevol altre problema, així ho
determini el jutge àrbitre.
Art.12 Tot el que no estigui previst en aquest reglament, ho resoldrà la Federació Catalana d’Atletisme, d’acord amb el
reglament de la I.A.A.F.
Art13 El club Joventut Atlètica Sabadell i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels perjudicis
morals i/o materials que puguin causar als participants i espectadors/es durant la competició
Art14 La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.
Art. 15 PREMIS
Copa als 3 primers classificats a les curses masculí i femení del 59è Sant Sebastià Promesa -Seniors
Trofeu al primer club classificat de cada cursa.
Trofeu als 3 primers atletes classificats en cada cursa.
Trofeu al primer atleta local.
Premi a la participació. S’atorgarà un punt per cada corredor que es classifiqui en totes les curses de la matinal. En
funció dels punts aconseguits es donaran 1.000 €.
Només es donaran els premis el mateix dia de la competició.
A la cursa d’iniciació esportiva es donarà medalla als 3 primers atletes masculins i a les 3 primeres atletes femenines.
A la cursa d’iniciació esportiva es donarà un trofeu a l’escola/club/entitat amb més participació conjunta (femení i
masculí).

NOTA
De cada categoria, obtindrà trofeu com a “Primer Local” el primer atleta classificat que pertany a un club local federat.
L’Ajuntament de Sabadell atorgarà el trofeu “Campió de Sabadell” al primer atleta local classificat en la cursa sènior promesa. S’entén com a corredor local les persones que hagin nascut a Sabadell o bé que hi resideixin des de fa 10 anys
o més, o que sense haver-hi nascut pertanyin a un club atlètic local des de 3 anys enrere, com a mínim. Així mateix,
atorgarà la copa “Club Campió de Sabadell” al primer club local classificat en la categoria absoluta.

Signat: FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME
Signat: JOVENTUT ATLÈTICA SABADELL

