
 
 

 

CROS D’ENGOLASTERS 
15 D’OCTUBRE 2022 

 

 

 

Art. 1. El Club d’Atletisme Valls d’Andorra, amb l’autorització de la FAA i el control 
del Col·legi de Jutges de la FAA, organitza el I CROS D’ENGOLASTERS  

Art. 2. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa 
tramitada per la temporada en curs. 

Art. 3. Les inscripcions seran enviades per escrit a l’adreça e‐mail 
juntacava@andorra.ad o faa@faa.ad, finalitzant el termini d’admissió a les 20:00 
hores del dimecres 12 d’octubre del 2022 i en el format adjunt. 
 
Art. 4. Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de 
fer‐ ho en dues curses serà penalitzat  amb la desqualificació d’ambdues proves. 

Art.5. Trofeu als 3 primers classificats de cada categoria, tant femenins com 
masculins (la categoria Masters sense distincions d’edat) 
 
Art.6. 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 concloents. 
 
Art.7. Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del 
temps així ho determini el Sr./a Jutge Àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable. 

Art.8. Tot allò no previst en aquest Reglament, serà resolt per la Federació Andorrana 
d’Atletisme i el Club Atletisme Valls Andorra. 

Art.9. La Federació Andorrana d’Atletisme i el Club d’Atletisme Valls d’Andorra no es fan 
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i 
espectadors durant aquesta competició. 

Art.10. La sola inscripció en aquest Cros implica la total acceptació del present Reglament. 
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Art. 11. Els horaris i les distàncies de les curses són els següents : 
 

Nº DE CURSA HORARI CATEGORIES ANY DISTÀNCIA CIRCUIT 
1 10.00h Sub‐23 + 

Absolut M/F 
2002 i 
anteriors 
 

7700mts 1VP + 1VM + 
4VG 

2 11.00h Sub 20 + Maters 
   M/F 

2003‐2004 
+ 35 anys 

5700mts 1VM + 3VG 

3 11.40h Sub 18  
M/F 

2005‐2006 3700mts 1VP + 2VG 

4 12.10h Sub 16 
 M/F 

2007‐2008 2700mts VM + VG 

5 12.30h Sub 14 
M/F 

2009‐2010 2200mts VP + VG 

6 12.45h Sub 12 
M/F 

  2011‐2012 1700mts VG 

7 12.55h Sub 10 
M/F 

2013‐2014 700mts VP 

8 13.05h Sub 8 + Sub 6 
M/F 

   2015 i 
posteriors 

350mts   Recta 

 
 
Volta Gran: 1500 mts 
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Volta Mitjana: 1000 mts 

 
 
Volta Petita: 500 mts 

 
 


