NORMES GENERALS PER A ORGANITZADORS
a)

Per facilitar la tasca tant d'organitzadors com de clubs participants a les competicions de
cros, feu ús del model facilitat per l'organitzador.

b)

Els organitzadors d'un cros hauran de procurar tenir els resultats de les curses tan aviat
com finalitzin, per tal de poder donar informació puntual als clubs participants i als mitjans
de comunicació.

c)

Per evitar problemes als organitzadors d'un cros, no s’acceptaran les inscripcions d'atletes
fetes el mateix dia de les proves. (Queda a criteri del club organitzador dur a terme aquesta
apreciació taxativament).

d)

Es podran fer curses simultànies sempre que el circuit ho permeti i l'organització estigui
preparada per fer-ho.

e)

En aquelles curses on coincideixin més d'una categoria es recomana assignar dorsals amb
alguna distinció per tal que pugui diferenciar-se, clarament, cada categoria.

f)

Les inscripcions hauran de ser el més reals possibles per tal d'evitar fer feina inútil a
l'organitzador.

g)

El club organitzador amb l’objectiu de que el nombre d’inscripcions dels Campionats de
Catalunya corresponguin, el màxim possible, a la realitat de la participació i per evitar
despeses innecessàries (lloguer de xip, etc) té la potestad de cobrar 3 € a cada club per
inscripció d’atleta feta i que no competeixi sense causa justificada o comunicada amb
anterioritat al dia de la competici, i sempre que el nombre d'incompareixences sigui superior al
10 % del total d'inscripcions (p.e. si un club fa 4 inscripcions i només competeixen 3 pagarà 3
€; si un club fa 10 inscripcions i només competeixen 9 no pagarà res).

h)

L’organitzador d’un cros haurà de fer arribar els resultats de la competició a la Federació
Catalana d’Atletisme, per correu electrònic (fca@fcatletisme.cat), no més tard del dia
següent.

i)

És obligatori que l'organitzador de la competició disposi d'una assegurança de
responsabilitat civil, o que la tramiti per a aquest esdeveniment esportiu en particular.

j)

L'organitzador haurà de disposar de servei mèdic i ambulància el dia de la competició.

k)

Els organitzadors de tots els Campionats de Catalunya hauran de tenir un sistema
informàtic de cronometratge i classificació que estigui homologat per la RFEA/FCA i es
recomana a més que es disposi d'un sistema de gravació amb video de l'arribada.

l)

Si la climatologia ho requereix serà indispensable la provisió d'aigua als atletes a l'arribada

