
NORMATIVA COMARCAL DE CROS – 2015-2016

1. CATEGORIES
Pàrvuls, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil, tant masculí com femení.

2. DOCUMENTACIÓ
Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència degudament tramitada pel Consell Esportiu.
La data màxima d’inscripció és 11 dies abans del dia de la competició.

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ
Individual. A cada cros s’establirà una classificació individual per a cada categoria i sexe. En el cas que
alguna categoria tingui més de 12 esportistes s’establirà una classificació final, que serà la suma de la
puntuació de totes les curses.

4. PUNTUACIÓ
El primer participant que arribi a la meta rebrà un punt, el segon dos punts, i així successivament fins a
l’últim participant. Per obtenir la classificació final es sumaran els punts de totes les curses.
Per equips es seguirà el mateix exemple que en individual, guanyant l’equip que menys punts obtingui.
En cas d’empat guanyarà l’equip que tingui millor classificat el tercer atleta.

5. HORARIS I DISTÀNCIES.
Els horaris i les distàncies són els següents:
Veure quadre de la següent pàgina.

6. PREMIS.
Individual. Copa als 3 primers classificats i medalla a la resta de participants.
En categoria Pàrvuls, medalla a tots els participants.

7. DATA I LLOC DE REALITZACIÓ.
Veure calendari comarcal

8. PARTICIPACIÓ FASE NACIONAL.
Segons normativa de la Fase Nacional.
Si per inclemències del temps no ha estat possible celebrar alguna jornada, els participants a la Fase
Nacional serien els corredors amb millor puntuació tenint en compte els punts de les curses celebrades.
Per tenir dret s’haurà d’haver participat en 2 dels 3 crosos convocats

9. OBSERVACIONS.
Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre
problema, així ho determinen els tècnics del Consell Esportiu.
Els corredors hauran de portar imperdibles pels dorsals.

Gandesa, Octubre de 2015

EL COMITÉ ORGANITZADOR COMARCAL



HORARIS CATEGORIES DISTÀNCIES
11 hores PREBENJAMÍ FEMENÍ 500 metres

a continuació PREBENJAMÍ MASCULÍ 500 metres
BENJAMÍ FEMENÍ 1000 metres

BENJAMÍ MASCULÍ 1000 metres
ALEVÍ FEMENÍ 1250 metres

ALEVI MASCULÍ 1500 metres
INFANTIL FEMENÍ 1500 metres

INFANTIL MASCULÍ 2000 metres
CADET FEMENÍ 2000 metres

CADET MASCULÍ 2500 metres
PARVULS 5 ANYS MIXTE 100 metres
PARVULS 4 ANYS MIXTE 100 metres


