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XXXIX CROS CIUTAT DE VIC 

TROFEU PERE CASACUBERTA 
9ª Lliga comarcal de cros escolar 

 
REGLAMENT 

 

Art. 1> El Club Atlètic Vic, amb l’autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, 

organitza el XXXIXè CROS CIUTAT DE VIC, TROFEU PERE CASACUBERTA, i 9ª 

lliga comarcal de cros escolar, a celebrar-se el dia 17 de desembre del 2017 

al circuit del voltant de les pistes d'atletisme “Josep Ma. Pallàs” de Vic. 

 

Art. 2> Els horaris i distàncies de les curses són els següents : 

 

          10:00 OPEN/VETERÀ A/B       MASCULÍ       3A               5550m 

          10:00 OPEN/ VETERÀ A/B      FEMENÍ         2A               3700m 

 10:25 JUVENIL                   MASCULÍ      1C+2A         4500m 

 10:45 JUVENIL                   FEMENÍ        1B+1A         3100m 

 11:00 CADET         MASCULÍ       2A        3700m 

 11:15 CADET         FEMENÍ         1C+1B         2050m 

 11:25 INFANTIL         MASCULÍ       2B        2500m 

 11:35 INFANTIL         FEMENÍ         2C        1600m 

 11:45 ALEVÍ          MASCULÍ       1A        1850m 

 11:55 ALEVÍ          FEMENÍ         1B        1250m 
   12:05 JUNIOR/PROM/SENIOR   MASCULÍ          3A                5550m   (CROS CURT) 

12:30 JUNIOR/PROM/SENIOR    FEMENÍ            1D+2A         4120m   (CROS CURT) 

12:50 BENJAMÍ          MASCULÍ       1C                800m 

12:55 BENJAMÍ         FEMENÍ         1C         800m 

13:00 PREBENJAMÍ        MASCULÍ       1D          420m 

13:05 PREBENJAMÍ          FEMENÍ         1D         420m 

 

 

 

Art. 3> Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa 

tramitada per a la temporada en curs. Menys la categoria popular i els atletes 

escolars d’Osona. 

 

Art. 4> INSCRIPCIONS 

 Les inscripcions costaran 2 € pels federats i 3 € per la categoria open i hauran 

de fer-les efectives els clubs enviant-les, juntament amb el rebut pagat dels 

atletes participants al numero de conte corrent :  ES08 0081 1879 8500 0100 0309           

per correu electrònic i amb el format de fitxer en excel 

que adjuntem, NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ QUE NO 

SIGUI EN AQUEST FORMAT   I NO HAGIN FET EL CORRESPONENT 

INGRÉS al club organitzador : http://www.cavic.cat/doc/pagines/61_Full-de-

les-inscripcions.xls 

 

CLUB ATLÈTIC VIC 

C/ Antoni Vilà s/n   -   08500 - VIC 

Tel.  93 8850480      e-mail : cavic@cavic.cat 

 

 i una còpia de les mateixes a la Federació Catalana d'Atletisme abans de les 

22:00 h. del dijous dia 14 de desembre del 2017. En cas d’ inscripcions rebudes 

fora del termini i depenent de la disposició de dorsals es cobraran 5€ per dorsal  

 

 

http://www.cavic.cat/doc/pagines/61_Full-de-les-inscripcions.xls
http://www.cavic.cat/doc/pagines/61_Full-de-les-inscripcions.xls
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Art. 5> El lliurament de dorsals es farà fins a 1 hora abans de l’inici de la prova. 

 

 

Art.6> CLASSIFICACIÓ I PREMIS 

 A totes les curses hi haurà classificació individual per cadascuna de les diferents 

categories. 

  

• Pel Cros Ciutat de Vic, hi haurà trofeu pels 3 primers de totes les 

categories menys veterans. Així mateix en les categories de la lliga 

comarcal d’Osona hi haurà copa pels 3 primers i medalla als llocs 4rt i 5è 

de cada categoria ( de prebenjamí fins Cadet masculí i femení) i la 

corresponent classificació de punts pel còmput total de la 9a Lliga 

comarcal de cros escolar. 

 

• VETERANS I OPEN 1r trofeu i 2n, 3r medalla 

 

• En categoria veterans, hi haurà tant sols 2 categories: A, de 35 fins a 44 

anys, i B a partir dels 45 fets el dia de la cursa. 

 

• La categoria OPEN – inscripció 3€ 

  

Art. 7> 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. 8> Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps 

o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge 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 I.A.A.F, i la Normativa de 

Competicions de la Federació Catalana d’Atletisme. 

 

Art. 10> El Club Atlètic Vic 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. 

 

Art. 11> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del 

preceptuat en aquest Reglament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


