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1.- Organització
L'Associació Esportiva Vila-Sana juntament amb l'Ajuntament de Vila-Sana el Consell
Esportiu del Pla d'Urgell i l'AMPA de l'escola Mossèn Ton Clavé organitzen el 89è Cros
Intercomarcal del Pla d'Urgell i el 2n. Cros El Plataner prova de la fase comarcal de cros dels
JEEC corresponent al curs 15-16, el que tindrà lloc el diumenge 8 de Novembre de 2015.
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2.- Participants

Podran participar tots els atletes que hagin realitzat les inscripcions
pertinents i gaudeixin de la corresponent assegurança i/o llicència esportiva
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3.- Inscripcions
Data límit d'inscripció el dijous dia 5 de novembre de 2015.
Cal enviar-les al consell esportiu del Pla d'Urgell

(ceplaurgell@gmail.com)
4.- Classificacions
S'establirà una classificació general de cada categoria
5.- Premis
S'atorgarà premi als 3 primers atletes classificats en Oberta, Juvenil, Cadet, Infantil, Aleví,
Benjamí, Pre-Benjamí. En les categories P5, P4, P3 i Llar d'infants no hi haurà trofeus als
tres primers sinó que hi haurà una medalla per a tots els atletes, més la bossa d'obsequis.
6.- Escalfament
Hi haurà una zona d'ecalfament prop de la sortida i per tant, queda totalment prohibit
escalfar dins el circuit una vegada hagin començat les curses
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7.- Anulació de proves
Les curses només es podran anular en cas que, per qualsevol situació imprevista,
així ho determini l'organització.
8.- Responsabilitats
L'organització, no es farà responsable dels perjudicis físics, morals o materials que
puguin sofrir els participants i/o els espectadors durant la jornada atlètica.
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9.- Assegurances
És obligatori que tots els participants (menys els participants a la cursa Oberta)
han de tenir l'assegurança dels JEEC amb el Consell Esportiu de la seva comarca.
10.- Acceptació
Tot allò que no s'hagi previst en el present reglament, serà resolt per l'organització,
d'acord amb les seves pròpies mesures internes. La inscripció, en aquest cas, implica la
total acceptació d'aquest reglament
11.- Informació
Per a més informació podeu trucar al telèfon:
Associació Esportiva Vila-Sana (626 60 24 99)
Consell Esportiu del Pla d'Urgell (661 26 43 28)
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