
 

 

                                  

                                  
 
 
 

REGLAMENT DEL 47è. CROS CIUTAT DE MATARÓ 

                  

2on. CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT DE RELLEUS 4 X 2000 

   

Art. 1> El Club Grup Atletisme Lluïsos-Mataró, amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, 

organitza el 47è. Cros Ciutat de Mataró a celebrar-se el proper dia 13 de Novembre al circuit 

permanent del camí del Contrabandistes (darrera del Mataró Parc), coincidint amb el 2on. 

Campionat de Catalunya Absolut  de relleus mixtes 4 X 2000. 

 

Art. 2> Els horaris i distàncies de les curses així com un plànol del recorregut s'indiquen en full annex. 

L’horari d’entrada a la cambra de requeriments serà entre 20 i 10 minuts abans de cada prova. 

 

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

temporada en curs. 

 

Art. 4> Les inscripcions hauran de fer-les els clubs i enviar-les al club organitzador en el format que 

aquest faciliti a través de la pàgina web del cros. No serà admesa  cap inscripció que no es faci 

en aquest format (un sol full per club). 

 

                    GRUP ATLETISME LLUÏSOS-MATARÓ e-mail: lluisosmataro@gmail.com 

                       

                    abans de les 21 hores del dia 9 de novembre del 2016. S’ acceptaran inscripcions fora de termini 

i fins a 1 hora abans de l’ inici de la primera cursa a un preu de 4 € per dorsal, sempre i quan la  

 logística de secretaria ho permeti. 

 

                    El club organitzador enviarà confirmació de rebuda de cada e-mail amb inscripcions. Al web 

www.galluisos.cat/cros.php s’actualitzaran diàriament les inscripcions rebudes i, en cas de 

detectar alguna errada o omissió, s’haurà de fer saber al club organitzador. El G.A. Lluïsos 

Mataró no es compromet a que les errades o omissions no comunicades abans del dia de la 

cursa puguin ser solucionades. 

                    Les inscripcions del 2on. Campionat de Catalunya Absolut de relleus mixtes 4 X 2000 hauran de 

fer-se per l’Intranet de la RFEA.         

 

Art. 5> El lliurament de dorsals (amb xip) es farà fins a 1 hora abans de l’inici de la prova 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> A totes les curses hi haurà dues classificacions, l'una individual i l'altra per equips de quatre 

corredors. A les curses on participin simultàniament més d'una categoria, hi haurà classificació 

individual separada per cadascuna d'elles. 

 

Art. 7> Premis en metàl·lic per als tres primers classificats a la prova conjunta promesa-sènior  masculí  

                    I femení. 

 

Art. 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. 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. 9> 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. 10> 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. 
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Art. 11> El Club Grup Atletisme Lluïsos-Mataró 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. 12> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest 

Reglament. 

 

Art. 13>         Les curses de les categories Cadet, Juvenil i Junior masculí i femení son puntuables per la  

                     Participació de la Selecció Catalana al Cros Internacional Juan Muguerza d’Elgoibar. 

 

Art. 14>         El 47è. Cros ciutat de Mataró es puntuable per el circuit Maresmenc de Cros.   

 

 Vist i plau de la Federació     Signat pel Club 

 

 

 

 


