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41è CROS CIUTAT DE VIC, Trofeu Pere Casacuberta  
 
 

Art 1. El Club Atlètic Vic amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic, per delegació de la 

Federació catalana d'Atletisme, organitza el  41è Cros Ciutat de Vic / Trofeu Pere Casacuberta, 

coincidint amb el Cros Escolar del consell esportiu d’Osona,  que se celebrarà el dia 19 de 

desembre del 2021 a Vic. Per primera vegada el Cros tindrà un aire solidari col·laborant amb la 

Marató de TV3 “La Marató que trenca murs”. 

 

Art. 2 HORARIS. Els horaris i les distàncies aproximades de les curses són els següents : 

  

HORA SORTIDA CATEGORIA  METRES 

9:00 OPEN M/F 
VETERÀ A + B  M/F 

3A 6000m 

9:30 SUB 18 Femení 1B+2A 5050m 

9:55 SUB 18 Masculí 1B+2A 5050m 

10:15 SUB 20 Femení 3A 6000m 

10:45 SUB 20 Masculí 3A 6000m 

11:15 SUB 16 Femení  2A 4000m 

11:35 SUB 16 Masculí  2A 4000m 

11:55 SUB 14 Femení 1C+1A 2600m 

12:15 SUB 14 Masculí  1C+1A 2600m 

12:30 SUB 23, SENIOR M/F 1B+4A 9050m 

13:15 SUB 12 Femení 1C+1B 1650m 

13:25 SUB 12 Masculí 1C+1B 1650m 

13:35 SUB 10 Femení 1B 1050m 

13:40 SUB 10 Masculí 1B 1050m 

13:45 SUB 8 Femení Estadi 500m 

13:50 SUB 8 Masculí Estadi 500m 

 

L’horari d’entrada a la Cambra de Requeriments serà 15 minuts abans de cada prova. 

 

Les categories que participen en aquest Campionat són: 

 SUB 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 – 20 – sub 23 i Sènior (a la categoria Sènior també 

podran participar atletes de més de 35 anys). 

 Veterà A de 35 a 44 anys i B de 45 endavant (complerts el dia de la cursa). 

 OPEN masculí i femení ( majors de 18 anys) 

 

Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a la 

temporada en curs menys la categoria popular i els atletes escolars d’Osona.  
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PREU: 4€ (3€+ 1€ donació marató) 

PREU: 9€ (8€ + 1€ donació marató) 

PREU: 12€ (11€+1€ donació marató)  Inscripció mateix dia 

Art 3. INSCRIPCIONS 

 Atletes Federats 

Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del sistema d’inscripcions ISIS 

disponible a la web de la FCA (https://isis.rfea.es/sirfea2/). 

La data límit d'inscripció és el dimecres anterior a la competició fins a les 23:59h. (Recordem 

que el mateix dia del cros no s'acceptarà cap inscripció).  

El pagament es realitzarà al mateix dia de la cursa en efectiu o targeta en el moment de la 

recollida de dorsals.  

 

 Atletes OPEN 

Els atletes de la categoria 

OPEN hauran de fer la 

inscripció  per correu inscripcionscavic@gmail.com indicant el nom+cognoms, numero DNI i 

any de naixement i fer el pagament en efectiu el mateix moment de la recollida de dorsals.  

Data límit inscripció és el dijous a les 23:59h. S’accepten inscripcions al mateix dia de la cursa.  

 

El lliurament de dorsals es farà fins 1 hora abans de l’inici de la prova a la secretaria habilitada 

per a aquests efectes al mateix circuit. A les curses on hi participin simultàniament més d'una 

categoria s'assignaran dorsals diferenciats. 

L’entrega de dorsals es farà el mateix moment de fer el pagament i es demana només 1 

persona responsable per club.  

 

Art. 4 CLASSIFICACIÓ I PREMIS. A totes les curses hi haurà classificació individual per 

cadascuna de les categories.  

 Cros Ciutat de Vic (puntuable GP), hi haurà trofeu pels 3 primers classificats de totes 

les categories.  

 El Trofeu Pere Casacuberta s’entregarà al millor atleta Absolut masculí i a la millor 

atleta absolut femenina.  

 Categoria OPEN i VETERÀ A i B 1r trofeu i 2n, 3r medalla. 

 Categoria Sènior-Sub23, que participen conjuntament, es farà una classificació 

general amb tots els participants que decidirà el Trofeu Pere Casacuberta.  

 

Art. 5 RECLAMACIONS. Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge 

Àrbitre, fins 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. 6 Les curses només podran ser suspeses en cas que per inclemència del temps o 

qualsevol altre problema que determini el Jutge Àrbitre. 

https://isis.rfea.es/sirfea2/
mailto:inscripcionscavic@gmail.com
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Art. 7 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. 8 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. 9 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes 

d’aquest Reglament. 

 

MAPA CIRCUITS I SERVEI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


