
CROS CIUTAT Cerdanyola19è REGLAMENT

1.- La secció d´Atletisme i Triatló del Cerdanyola Club Hoquei i l´Ajuntament de Cerdanyola del Vallès organitzen amb 
l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme, el pròxim 16 de desembre a partir de les 9:15h, la 19a edició del 
CROS CIUTAT DE CERDANYOLA al Parc dels Gorgs - Parc Tecnològic, on estaran situades la sortida i arribada.

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

3.- Tots els atletes federats hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per a la temporada en curs, la qual 
inclou l'assegurança esportiva obligatòria. Per als atletes escolars (de 3 a 15 anys) i OPEN, no es necessària aquesta 
llicència. L´organització té contractada una assegurança individual d´accidents pels participants escolars i de la 
categoria OPEN.

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

5.- Cada participant solament tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en dues curses serà penalitzat 
amb la desqualificació en ambdues proves.

6.- Només hi haurà classificacions individuals. A les curses on participin simultàniament més d'una categoria, hi haurà 
classificació individual separada per cadascuna d'elles. Les classificacions es podran consultar al web 
www.croscerdanyola.com.

7.- Es lliuraran medalles als tres primers classificats de cada categoria i sexe, exceptuant la categoria MINI (nascuts a 
partir 2013 i posteriors) que no és competitiva, per tant no en tindrà.

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.

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. 

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

11.- La secció d´Atletisme i Triatló del Cerdanyola Club Hoquei 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.

12.- Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades Personals, informem que 
les dades incloses a la inscripció s'incorporaran a un fitxer propietat del Cerdanyola Club d´Hoquei, amb la finalitat de 
cursar aquesta sol·licitud d´inscripció. Tramitant la inscripció consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les 
dades personals amb aquestes finalitats. Aquestes dades es podran cedir a altres seccions del Cerdanyola Club 
d’Hoquei. Podeu exercir els vostres drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, al Cerdanyola Club d´Hoquei, 
amb NIF G-58044314, al carrer Santa Anna s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès.

13.- Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, club / escola i any de naixement siguin 
publicats a les llistes d´inscrits; així com a les de resultats, si acaben el Cros seguint la normativa establerta. També 
s'autoritza al Cerdanyola Club d’Hoquei i a l’Ajuntament de Cerdanyola a publicar fotos del Cros on apareguin els 
participants a les seves diferents plataformes de comunicació.

14.- La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament.


