95è Cros Intercomarcal del Pla d'Urgell
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HORARI DE LES CURSES
10:00 h
10:00 h
10:30 h
10:30 h
10:55 h
10:55 h

Oberta F.
Oberta M.
Cadet F.
Cadet M.
Infantil F.
Infantil M.

3.000 m
3.000 m
2.500 m
2.500 m
2.000 m
2.000 m

ENTREGA DE TROFEUS
11:20 h Aleví F.
11:30 h Aleví M.

1.000 m
1.000 m

11:40 h
11:50 h
12:00 h
12:10 h
12:20 h
12:25 h
12:30 h
12:35 h
12:50 h

Benjamí F.
700 m
Benjamí M.
700 m
Pre-Benjamí F.
350 m
Pre-Benjamí M.
350 m
Ed. Infantil 5 anys F. i M. 200 m
Ed. Infantil 4 anys F. i M. 150 m
Ed. Infantil 3 anys F. i M. 100 m
Llar d’infants F.i M.
50 m
Popular F. i M.
1.000 m

ENTREGA DE TROFEUS

REGLAMENT DEL CROS
1r.- El present cros es desenvoluparà el proper diumenge 13 de novembre
de 2016 al circuit situat davant del cementiri del Palau d’Anglesola.
La jornada esportiva donarà inici a les 10.00 h. del matí, acabant a les
13:00h. del migdia, aproximadament, segons programa adjunt (els horaris
són orientatius).
2n.- Podran participar tots els atletes que hagin realitzat la inscripció
pertinent i gaudeixen de la corresponent llicència (assegurança) del Consell
Esportiu del Pla d’Urgell.
3r.-La data límit per realitzar la inscripció és el dimecres 9 de

novembre de 2016.
4t.- La inscripció de la Cursa oberta podrà realitzar-se el mateix dia de la
competició fins 30 minuts abans d’iniciar-se la cursa.
5è.- L’organització no es fa responsable de cap tipus d’accident, danys
morals o físics, durant el transcurs del cros, exceptuant els assegurats/ades
pel Consell Esportiu.
6è.- Premis: tots els participants tindran una bossa obsequi. Hi haurà tres
primers premis en les categories de Pre-Benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil,
Cadet i Oberta. En les categories llar d’infants, P3, P4, i P5 no hi haurà
classificació i rebran una medalla a la participació.
7è.- El cros es podria suspendre el mateix dia per inclemències
meteorològiques, per consultes truqueu al telèfon 625096944.
8è.- Pel fet de participar s’accepta la publicació d’imatges, vídeos i
classificacions en qualsevol mitjà de comunicació, pàgines d’internet,
propaganda, etc.
9è.- Tot allò no disposat en aquest reglament serà resolt pel Comitè.
10è.- La participació lliure i voluntària en aquest cros, implica la total
acceptació del present reglament.
11è.- Els atletes han d'estar a disposició del jutge 10 min abans de la cursa.
12è.- Les inscripcions es faran per mail a l’adreça ceplaurgell@gmail.com
amb la plantilla que s’adjunta d’Excel

AUTORITZACIÓ
Jo……………………………………………..…………………………(pare, mare o tutor) amb
DNI………………….. autoritzo el meu fill/a …………………………..…………………………..
nascut/da l’any……..…, sexe…… i amb núm. de targeta sanitària ……………....….....……,
a assistir al 95è Cros Intercomarcal del Pla d'Urgell curs 2016/17, XXIIIè Cros Vila del
Palau d’Anglesola que tindrà lloc a la localitat del Palau d’Anglesola el proper diumenge
13 de novembre de 2016.

Localitat i data:……………………………......................

Signatura,

ESPORTISTA SOLIDARI

La Unió de Consells Esportius de Catalunya, mitjançant
els Consells Esportius i amb el suport del Consell
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,
convoca una nova edició de “L’esportista solidari”, per
aquest motiu el dia del cros tindrem un punt de
recollida de material.

COL·LABORACIONS

● LLOGUER I VENDA OBIS, SL
● TRIBÓ ESCRIBÀ, SL
● GOU RAMIREZ, SL
● TRANSPORTS VICO TERRADO S.L.

