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V CROS DE CARDEDEU
Reglament

Art. 1er. Organitzadors 
El 12 de novembre, el Col·lectiu d’Atletes de Cardedeu organitza el V Cros de Cardedeu al Parc Pompeu 
Fabra, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cardedeu, del Patronat Municipal d’Esports, de la Federació 
Catalana d’Atletisme (FCA) i del Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO).

Art. 2on. Horaris
Els horaris, les distàncies i els circuits són els següents:

Hora Categoria Anys Distància Circuit

9:30 Open 2006 i ant. 6.000m 6 voltes C

10:15 SUB 16-Cadet masculí/ femení 2007-2008 2.000m 2 voltes C

10:30 SUB 14-Infantil masculí 2009-2010 1.600m B+C

10:45 SUB 14-Infantil femení 2009-2010 1.600m B+C

11:10 SUB 12-Aleví masculí 2011-2012 1.400m A+C

11:20 SUB 12-Aleví femení 2011-2012 1.400m A+C

11:30 SUB 10-Benjamí masculí 2013-2014 1.000m C

11:40 SUB 10-Benjamí femení 2013-2014 1.000m C

12:00 SUB 8-Prebenjamí masculí 2015-2016 600m B

12:10 SUB 8-Prebenjamí femení 2015-2016 600m B

12:20 Mini masculi/femení 2017 i post. 400m A

Art. 3er. Participació
Tots els/les atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa, tramitada per a la temporada 
en curs.
Poden participar atletes en edat escolar no federats.
També hi ha una cursa Open per a les categories de Juvenil a Veterà, tan per atletes federats com no 
federats (amb llicència d’un dia), amb un màxim de 100 participants.
Cada atleta pot participar en una única prova. Fer-ho en més d’una implica la desqualificació en totes les 
proves en les que ha participat.

Art. 4rt. Inscripcions
Les inscripcions dels atletes federats les hauran de fer els clubs a través de la plataforma (https://
sdp.rfea.es). S’admetran inscripcions fins al dimecres 9 de novembre a les 24 hores. No s’acceptarà 
cap inscripció que no s’hagi fet en aquest format.
El cost de les inscripcions és de 3 euros per atleta. Caldrà fer un únic ingrés per Club al compte ES67 
0081 0040 4200 0113 4820. El comprovant bancari amb el nom del Club s’haurà d’enviar al club 
organitzador per correu electrònic (corrigaires.escola@gmail.com).
Els atletes no federats hauran d’inscriure’s emplenant el formulari que es troba a www.corrigaires.cat. 

El preu de la inscripció pels atletes no federats és de 5€ per la cursa Open i de 4€ per les categories 
en edat escolar. S’ha d’abonar a l’hora de recollir el dorsal.
Pel fet que el cronometratge de les curses es farà pel sistema de championchip,  el termini per a les 
inscripcions finalitza al dimecres 9 de novembre a les 24 hores. No s’acceptarà cap inscripció que no 
s’hagi fet en el format previst en aquest reglament.
Inscripcions fora de termini: no s’admetrà cap inscripció fora del termini establert. Excepcionalment, 
els organitzadors es reserven el dret d’acceptar inscripcions fora de termini amb un recàrrec de 2 euros.
Tots els atletes inscrits que no estiguin federats estaran coberts per una assegurança d’un dia de la 
Federació Catalana d’Atletisme.
Per a més informació addicional podeu adreçar-vos per correu electrònic a corrigaires.escola@gmail.com.

Art. 5è. Dorsals
Els dorsals s’han de recollir el dia de la cursa, a partir de les 8.30h i fins a 30 minuts abans de l’inici 
de la prova. Els organitzadors disposaran els dorsals de cada Club en sobres, que seran recollits pels 
delegats.
És obligatori córrer amb dorsal, que portarà adherit el xip pel control de temps. En cap de les curses 
serà vàlid el xip groc.

Art 6è. Premis
Els tres primers atletes de cada prova tenen premi, consistent en una medalla. A la categoria Open, tenen 
premi els tres primers qualificats masculins i les tres primeres qualificades femenines. No hi haurà premis 
per equips.
Els horaris previstos per a l’entrega de premis són:

• 11 h: Open i Cadet
• 11.50 h: Infantil i Aleví
• 12.30 h: Benjamí, Prebenjamí i Mini

Art. 7è. Reclamacions
Les reclamacions hauran d’ésser presentades per escrit al Jutge-àrbitre, acompanyades de 6 € com a 
dipòsit, i seran acceptades fins a 30 minuts desprès de conèixer la classificació de la cursa. En el cas de 
ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.

Article 8è. Suspensió
Les curses podran ser suspeses en cas que, per inclemències del temps o per qualsevol altra incidència, 
així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art. 9è. Situacions no previstes
Tot el que no estigui previst en aquest reglament es resoldrà d’acord amb el reglament la World Athletics i la 
Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.

Art. 10è. Responsabilitat 
Els Col·lectiu d’Atletes de Cardedeu, la Federació Catalana d’Atletisme i el Consell Esportiu del Vallès 
Oriental no es fan responsables dels danys morals i/o materials que puguin causar o causar-se els 
participants i els espectadors del Cros.

Art. 11è. Acceptació del reglament
La sola inscripció en aquest Cros implica la total conformitat i acceptació del preceptuat en aquest 
Reglament. 
Tanmateix, la inscripció també implica autoritzar expressament a l’organització, als seus patrocinadors 
i a la Federació Catalana d’Atletisme a que utilitzin gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la 
seva persona preses amb ocasió de la participació en la competició. Aquestes imatges podran figurar en 
tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món i 
durant el període màxim establert per la normativa en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat 
el període previst.
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