
 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS INDIVIDUAL 
 
 
Art. 1
  
El Grup Atletisme Lluïsos Mataró amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Mataró, per delegació de la Federació Catalana d'Atletisme, organitza el 
Campionat de Catalunya de cros individual que se celebrarà el dia 15 de 
gener del 2023, coincidint amb el 52è Cros Ciutat de Mataró, al circuit 
permanent de cros del Camí dels Contrabandistes, a la zona del darrere del 
Centre Comercial Mataró Parc. 
 
Art. 2
 
Els horaris i les distàncies aproximades de les curses són les següents : 
 
09 h Sub 14 F 2.975 m 
09.15 h Sub 14 M  2.975 m 
09.30 h Sub 16 F  4.700 m 
09.55 h Sub 16 M  4.700 m 
10.20 h Sub 18 F  5.825 m 
10.50 h Sub18 M  5.825 m 
11.15 h Sub20 M  7.550 m 
11.50 h Sub 20 F  7.550 m 
11.50 h Sènior – sub 23 F 9.900 m 
12.40 h Sènior – sub 23 M 9.900 m 
13.25 h Sub 12 F  1.600 m 
13.40 h Sub 12 M  1.600 m 
13.55 h Sub 10 F  1.125 m 
14.05 h Sub 10 M  1.125 m 
 
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 10 - 12 - 14 - 16 - 
18 - 20 - 23 i sènior. A la categoria sènior també podran participar atletes de 
més de 35 anys. 
 
Art. 3
 
Tots els/les atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa 
tramitada per a la temporada en curs. 
 
Art. 4
 
INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del sistema d’inscripcions 
SDP. 
 
 
 



 

 

La data límit d'inscripció és el dimecres anterior a la competició, el dijous 
següent, la FCA publicarà al seu web qui hagi estat acceptat. Recordem que 
el mateix dia del cros no s'acceptarà cap inscripció. 
 
Art.5
 
El lliurament de dorsals i xips es farà per clubs, a una única persona 
responsable d’aquest, fins a 1 hora abans de l’inici de la prova. El lloc serà 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. 
 
Art. 6
 
PREMIS i CLASSIFICACIÓ 
 
Campionat de Catalunya Individual 
Medalla a les tres primeres persones classificades catalanes de cada categoria 
que tinguin llicència per la Federació Catalana d'Atletisme. 
 
 
Premis en metàl·lic 
Els premis en metàl·lic aniran destinats a la categoria absoluta masculina i 
femenina: 
 
500 €* 1a posició 
400 €* 2a posició 
300 €* 3a posició 
200 €* 4a posició 
100 €* 5a posició 
 
*Aquests imports tindran la retenció de l'IRPF aplicable 

 
 
Optaran a aquests premis els/les atletes que tinguin la possibilitat de poder 
representar a Catalunya en el Campionat d'Espanya. En el cas d'atletes que 
vinguin de l’estranger tindrà opció qui quedi en primer lloc tant en categoria 
masculina com femenina entre les 5 primeres posicions.  
 
A la cursa sènior- sub 23, que participen conjuntament, es farà una 
classificació general amb totes les persones participants que decidirà el 
Campionat Absolut, i una altra només amb els/les atletes sub 23, amb 
l'objectiu de donar a conèixer la classificació d'aquesta categoria.  
 
Qui vingui de l’estranger i no pertanyi a la Federació Catalana d'Atletisme no 
podrà assolir el títol de Campió/na de Catalunya individual, a excepció de qui 
hagi tramitat per 3r. any consecutiu llicència per la FCA. En aquest cas, tindran 
dret al premi oficial, i per tant podran ser Campions/nes de Catalunya. Qui 
procedeixi del Principat d’Andorra no es considerà estranger/a. 
 
 
 



 

 

Art.7
 
Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge/ssa Àrbitre, fins a 30 
minuts després de coneguda la classificació de la cursa. Un cop considerades 
totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a la 
persona interessada. 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. Aquest podrà reconsiderar les seves decisions en cas que es 
presentin evidències noves concloents. 
 
 
Art.8
 
Les curses només podran ser suspeses en cas d’inclemència meteorològica o 
de qualsevol altre problema que així ho determini el Jutge/ssa Àrbitre. 
 
Art.9
 
Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana 
d'Atletisme d'acord amb el reglament de la World Athletics, i la normativa de 
competicions de la Federació Catalana d’Atletisme. 
 
Art.10
 
L'organització i la Federació Catalana d'Atletisme no es fan responsables dels 
perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se les persones 
participants o espectadores durant aquesta competició. 
 
Art.11
 
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels 
preceptes d’aquest Reglament. 
 


