REGLAMENT 22è CROS DE CANET DE MAR:
1. L’Ajuntament de Canet de Mar i el Club Sport Canet, amb la col·laboració de Gesport, la
Federació Catalana d'Atletisme, el Consell Esportiu del Maresme i la Diputació de Barcelona,
organitza el 22è Cros de Canet de Mar, el proper diumenge 16 de desembre de 2019 al Plà
d’en Sala.
2. Els horaris, edats i distàncies de les curses s'indiquen en full marcat com Annex. En
aquest full també hi trobareu els plànols dels recorreguts.
3. Les inscripcions a les curses del Circuit Maresmenc de Cros seran gratuïtes a través d’un
formulari online a www.gesport.cat i a www.cemaresme.cat. En cas d’una inscripció amb
dades no completes o incorrectes, aquesta s’anul·larà i l’atleta quedarà sense el dorsal que
dóna dret a participar en la cursa. El termini d’inscripció serà el divendres, 14 de desembre,
fins a les 20 hores. Una hora abans de la cursa es podran realitzar inscripcions, que seran
gratuïtes fins a Sub16, i pels esportistes open tindran un cost de 2 €.
La inscripció al Campionat de Catalunya de Cros Curt Absolut es regirà per la reglamentació
publicada a www.fcatletisme.cat.
La sola inscripció en aquesta prova permetrà, gratuïtament, i amb el mateix dorsal, prendre
part a qualsevol de les proves del CIRCUIT MARESMENC DE CROS 2018/2019.
Aquells participants que no disposin d’una llicència esportiva, ja sigui del CE Maresme i/o de
la Federació Catalana d’Atletisme, estaran assegurats per l’Ajuntament de Canet, per una
llicència de dia que tramitarà la pròpia organització.
4. Es donaran premis als tres primers classificats de cada categoria i pel 1r atleta local. Si el
primer local està classificat entre els tres primers guardonats, es donarà el premi local al
següent corredor local. Es considera atleta local, l’esportista que estigui inscrit amb una
entitat local o amb el nom del municipi, o sigui avisat a l’organització abans del lliurament de
premis.
5. A totes les curses hi haurà una classificació individual. A les curses on participin
simultàniament més d’una categoria, hi haurà classificació individual separada.
6. Independentment dels premis anteriorment citats, l’organització del circuit obsequiarà
amb, una medalla i una peça esportiva, als tres primers classificats del Circuit en totes les
categories, sempre hi quan hagin participat en un mínim de 4 proves, d’una puntuació final
establerta per la suma dels punts aconseguits en cadascuna de les proves (1r 10 punts, 2n 9
punts, 3r 8 punts, 4t 7 punts, 5è 6 punts, 6è 5 punts, 7è 4 punts, 8è 3 punts, 9è 2 punts,
10è 1 punt). En cas d'empat a punts guanyarà el que hagi aconseguit més primers llocs, en
cas de persistir l'empat, més segons, etc.
7. Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o
qualsevol altre problema així ho determinin els organitzadors i el Jutge Àrbitre.
8. Qualsevol reclamació serà presentada per escrit i dirigida al Jutge Àrbitre, acompanyada
de 30€ com a dipòsit. Les reclamacions només seran acceptades si es presenten després de
15 minuts de publicat el resultat de la cursa. En cas de ser acceptada la reclamació es
retornarà el dipòsit.
9. L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar
o causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició. La inscripció comporta
l’autorització a l’organització al seu trasllat en cas d’accident. Així mateix, la simple
participació en l’acte, tant com esportista com de públic, autoritza a l’organització al dret
d’imatge de les fotografies que es realitzin durant la prova.
10. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’ aquest Reglament.
El Comitè Organitzador

