REGLAMENT
XXXVIII CROSS DE SANT SADURNI
Article 1r:
El Club Atletisme Montornès amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
i amb l’autorització del Consell Esportiu del Vallès Oriental (C.E.V.O.) i la Federació Catalana d’Atletisme,
organitza la 3a jornada de la lliga comarcal de Cros i el XXXVIII Cros de Sant Sadurní i Cursa Open, que es
celebrarà el proper dissabte 23 de Novembre al recinte firal junt al pavelló d’esports i dintre de les festes de
Sant Sadurní.
Article 2n:
Els horaris i les distàncies s’especifiquen al full informatiu.
Article 3r:
Hi poden participar tots els esportistes dels centres escolars i entitats que pertanyin al C.E.V.O, així com els
atletes que resideixin a algunes de les poblacions del Vallès Oriental i que estiguin correctament inscrits/es
per elles a cadascuna de les curses. Tanmateix els atletes hauran d’estar en possessió de la llicència
corresponent de la Unió de Consells Esportius de Catalunya o bé de la Federació Catalana d’Atletisme, els
atletes que no tinguin cap llicencia estaran coberts per l’assegurança d’un dia de la FCA a càrrec de
l’organització.
Article 4t:
Les inscripcions seran gratuïtes (limitades a 500 participants) i es podran fer a la direcció electrònica:
atletismemontornes@yahoo.es fins a les 20:00 del dijous 21 de Novembre del 2019 o el
mateix dia del cros fins 1hora abans de cada prova (sempre que no s’arribi al límit).
Article 5è:
Cada participant només podrà participar en una sola prova, fer-ho en dos comportarà
la desqualificació de l’atleta.
Article 6è:
Tindran medalla els sis primers atletes de cada prova i copa el primer local. Tots els atletes que creuin la
línia d’arribada rebran una bossa amb obsequis.
Article 7è:
Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al jutge- àrbitre , acompanyades
de 30,00€ de dipòsit, i només s’acceptaran 30 minuts després d’oficialitzar-se la
classificació del Cross. En cas de ser acceptada la reclamació es retornarà el dipòsit.
Article 8è:
La participació en el Cross implica la cessió de la imatge per fer l’ús esportiu en la Web del Club.
Article 9è:
Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF, i la Normativa de
competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.
Article 10è:
Els organitzadors, la Federació Catalana d’Atletisme i el C.E.V.O. no es fan responsables dels danys morals
i materials que puguin patir els participants i espectadors del Cross.
Article 11è:
La inscripció en aquesta competició implica l’acceptació de tot el reglament.

XXXVII CROSS ESCOLAR
DE SANT SADURNI 2019
Montornès del Vallès – 23 de Novembre
3ª jornada de la lliga comarcal
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CATEGORIA
DISTANCIA
OPEN MASC. I FEM (01 i Anteriors)
3.500
SUB18/JUVENIL MASCULI (02-03)
2.900
SUB16/CADET MASCULI (04-05)
SUB18/JUVENIL FEMENI (02-03)
2.100
SUB16/CADET FEMENI (04-05)
SUB14/INFANTIL MASCULI (06-07)
2.100
SUB14/INFANTIL FEMENI (06-07)
2.100
SUB12/ALEVI MASCULI (08-09)
1.750
SUB12/ALEVI FEMENI (08-09)
1.750
SUB10/BENJAMI MASCULI (10-11)
1.000
SUB10/BENJAMI FEMENI (10-11)
1.000
SUB8/PREBENJAMI MASCULI (12-13)
500
SUB8/PREBENJAMI FEMENI (12-13)
500
MINI MASCULI (14 i POSTERIORS)
170
MINI FEMENI (14 i POSTERIORS)
170
ENTREGA DE PREMIS

Sortida

HORA
09:30
10:00

