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V CROS DEL BAIX MONTSENY 
CAMPIONAT ESCOLAR COMARCAL 

 
20 DE DESEMBRE DE 2015 

 
REGLAMENT 

 
 

Art.1.- El CLUB ATLETIAME BAIX MONTSENY, amb  la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, del Consell Esportiu del Vallès Orienta i de la Federació Catalana 
d’Atletisme, organitza el V CROS DEL BAIX MONTSENY amb el control tècnic del 
Comitè Català de Jutges de la FCA, a celebrar-se el proper diumenge dia 20 de 
Desembre de 2015 en el circuit ubicat pels voltants de la Pista Municipal d’Atletisme 
de Sant Celoni. 

 
Art. 2.- Els horaris i distàncies aproximades de les proves seran els  següents: 

 

1) 10.00 h   CROS ABSOLUT MASCULÍ  (1998 i ant.).   9.400 m   9 voltes 

CROS ABSOLUT FEMENÍ  (1998 i ant.)   6.400 m   6 voltes 

2) 10.45 h   CADET-JUVENIL MASCULNÍ  (2001-02 / 99-00)  4.400 m   4 voltes 

3) 11.00 h   CADET-JUVENIL FEMENÍ  (2001-02 / 99-00) 3.400 m   3 voltes 

4) 11.20 h   INFANTIL MASCULÍ   (2003-04)   3,400 m   3 voltes 

5) 11.40 h   INFANTIL FEMENÍ    (2003-04)   2.400 m   2 voltes 

6) 11.55 h   ALEVÍ MASCULÍ    (2005-06)   1.400 m   1 volta 

7) 12.055 h   ALEVÍ FEMEÍ    (2005-06)   1.4000 m   1 volta 

8) 12.15 h   BENJAMÍ MASCULÍ   (2007-08)   1000 m    1 v. mitja 

9) 12.25 h   BENJAMÍ FEMENÍ    (2007-08)   1.000 m   1 v. mitja 

10) 12.35 h   PRE-BENJAMÍ MASCULÍ   (2009-10)   600 m     1 v. petita 

11) 12.45 h   PRE-BENJAMÍ FEMENÍ   (2009-10)   600 m     1 v. petita 

12) 12.50 h   MINIS MASCULÍ - FEMENÍ  (2011 i posteriors)  250 m  Sort. 300m.  

 
Art. 3.- Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per a la 

temporada en curs.  
 
Art. 4.- Les inscripcions seran gratuïtes i enviades al Club Organitzador, per e-mail a 

   inscripcions@atletisme-baixmontseny.cat  
fent constar : 
 
NOM I COGNOMS, ANY NAIXEMENT, CATEGORIA, SEXE i CLUB - ESCOLA, 

abans del dimecres 16 de desembre. El mateix dia de la competició i fins 30 minuts 
abans de l’inici de les proves també seran acceptades. 

 

mailto:inscripcions@uabaixmontseny.cat


Art. 5.- Els atletes hauran de recollir personalment els pitrals en el moment de 
confirmar la seva participació. 

 
Art. 6.- L’organització cercarà Trofeus per als primers classificats. 
 
Art. 7.- 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. 

 
Art. 8.- Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del 

temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre, essent el seu 
veredicte inapel·lable. 

 
Art. 9.- Els resultats seran publicats a la xarxa internet, podent-se consultar a les 

pàgines del club organitzador www.atletisme-baixmontseny.cat entre altres. 
 
Art. 10.- Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana 

d'Atletisme. 
 
Art. 11.- Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials 

que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta 
competició. 

 
Art. 12.- La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest 

Reglament. 
 
Art.13.- L’Ajuntament de Sant Celoni ha previst una zona d’aparcament de vehicles 

alternativa per quan el de la Zona Esportiva de Can Sans resulti insuficient. En aquest 
sentit, els visitants hauran d’estar atents a les instruccions que seran donades pels 
organitzadors.  
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