Reglament del 32è Cros Ciutat de Valls
24è Memorial Júlia Celma
Article 1)
El FORNÀS ATLÈTIC CLUB VALLS I ALT CAMP (FACVAC) i el PATRONAT
MUNICIPAL D’ESPORTS de VALLS (PME) amb l’autorització de la Federació Catalana
d’Atletisme, organitzen el 32è. CROS CIUTAT DE VALLS – 24è MEMORIAL JÚLIA
CELMA a celebrar el proper 27 de novembre de 2022 al circuit del FORNÀS, a la ciutat
de Valls, amb sortida i arribada a la pista d’atletisme.
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Article 3)
Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa
tramitada per la temporada en curs per la Federació Catalana d’Atletisme. Els atletes
inscrits que no estiguin federats estaran coberts per una assegurança d’un dia de la
Federació Catalana d’Atletisme.

Article 4)
* 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
23 de novembre a les 24 hores. No s’acceptarà cap inscripció que no s’hagi fet en
aquest format.
* Les inscripcions dels atletes no federats, es faran en el full d’excel
“Inscripcions atletes no federats 32 Cros Ciutat de Valls 2022” que facilita
l’organització a la web del cros http://facvac.blogspot.com.es/p/cross-de-valls.html i
s’enviaran per correu electrònic a l’adreça facvac@gmail.com
Cal omplir tots els camps.
Els atletes no federats correran conjuntament amb els atletes federats de la seva
categoria, a excepció dels atletes sub20, sub23 i sènior que correran la cursa Open.
El preu de la inscripció pels atletes no federats és de 4€ per les categories de sub18
fins a màster i la cursa Open i de 1€ per les categories de Sub8 fins a Sub16. S’ha
d’abonar amb l’import exacte en el moment de recollir el dorsal.
El termini per a les inscripcions finalitza el dimecres 23 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.
Per a més informació podeu adreçar-vos per correu electrònic a facvac@gmail.com.

Article 5)
Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova. El fet
de fer-ho en dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Article 6)
Les classificacions seran individuals. A les curses on participin
simultàniament mes d’una categoria, la classificació serà individual per a cada
categoria.

Article 7)
PREMIS. L’organització donarà trofeus als 3 primers classificats de
cadascuna de les categories, exceptuant la categoria màster que s’entregarà al primer
de cada categoria per grups d’edat.

Article 8)
Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30
minuts després de conèixer els resultats. Aquest un cop considerades totes les proves
presentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a l’interessat.

Article 9)
Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemències
del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Sr. Jutge Àrbitre essent el
seu veredicte inapel·lable.

Article 10)
Tot allò no previst en el Reglament, serà resolt d’acord amb el
reglament de l’IAAF, i la normativa de competicions de la Federació Catalana
d’Atletisme.

Article 11)
El FACVAC, el PME 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.

Article 12)
La sola inscripció en aquest Cros, implica la total acceptació de tot el
preceptuat en aquest Reglament.
La inscripció també implica autoritzar expressament a l’organització, i a la Federació
Catalana d’Atletisme la utilització gratuïta de imatges fixes i/o en moviment de la seva
persona preses en 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 durant el període màxim establert per la normativa en vigor, inclosa la
possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

FACVAC
Valls, 22 d’octubre del 2022
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