CROS SANT GUIM DE FREIXENET – JEEC 2019/20
DIUMENGE, 1 MARÇ DE 2020
“CROS DELS CABIROLS"
INICI A LES 10:30 HORES
REGLAMENT
1. Organització
El Consell Esportiu de la Segarra, els Cabirols de Sant Guim i l' Ajuntament de Sant
Guim de Freixenet, organitzen el Cros dels cabirols 2019, prova de la fase
Intercomarcal de cros dels JEEC corresponent al curs 2019/2020, el qual tindrà
lloc el proper diumenge, 1 març de 2020, a l'antic camp de futbol de Sant Guim de
Freixenet.
2. Participants
Podran participar tots els atletes que hagin realitzat les inscripcions pertinents i
gaudeixin de la corresponent assegurança i/o llicència esportiva tramitada pel
Consell Esportiu corresponent.
L’edat de participació és des de llars d’infants fins a 99 anys.
3. Inscripcions
Per inscriure ‘us, us heu de ficar en contacte amb el vostre mestre/a d'educació
física o bé amb el Consell Esportiu corresponent a la vostra comarca.
Els adults s’hauran d’inscriure a través de la web del Consell Esportiu de la
Segarra.
Data límit d’inscripció el proper dijous, 27 de febrer.
4. Classificacions
S’establir{ una classificació general de cada categoria i sexe.
5. Premis
S’atorgar{ premi als 3 primers atletes classificats de cada categoria.
6. Escalfament
Hi haur{ una zona d’escalfament prop de la sortida i per tant, queda totalment
prohibit escalfar dins el circuit una vegada hagin començat les curses.

7. Anul·lació de proves
Les curses només es podran anular en cas que, per qualsevol situació imprevista,
així ho determini l’organització.
8. Responsabilitats
El Consell Esportiu de la Segarra, els Cabirols de Sant Guim i l' Ajuntament de Sant
Guim de Freixenet no es faran responsables dels perjudicis físics, morals o
materials que puguin sofrir els participants i/o els espectadors durant la jornada
atlètica.
9. Acceptació
Tot allò que no s’hagi previst en el present reglament, ser{ resolt per
l’organització, d’acord amb les seves ¡ pròpies mesures internes. La inscripció, en
aquest cas, implica la total acceptació d’aquest reglament.
10. Dret d'imatge i fotografies
Al inscriure's, el participant autoritza que puguin aparèixer imatges seves
publicades a la web de la cursa, o a altres mitjans de comunicació relacionats, així
com en qualsevol publicació o fulletó que l'organització cregui oportú per tal de
promocionar i donar a conèixer les activitats.
11. Reclamacions
Qualsevol impugnació sobre la classificació, categories, etc., serà únicament
competència de l'Organització.
Les reclamacions seran cursades per escrit una vegada acabada la prova i seran
ateses el dia posterior a la cursa.
Per fer qualsevol reclamació s'haur{ d'abonar una quantitat de 30€, en concepte
de dipòsit, que serà retornada si la reclamació es acceptada.
La decisió presa per l'organització serà inapel·lable.
12. Informació:
Per a mes informació podeu trucar al telèfon: Consell Esportiu de la Segarra
(dilluns a divendres de 10 a 12 hores) 973531300 o http://www.cesegarra.cat

HORARIS I DISTÀNCIES
HORA
9:30
10:30
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:40
12:50
12:55
13:00

CATEGORIA

DISTÀNCIA

CIRCUITS

ENTREGA DE DORSALS
SÈNIOR F/M
4750m
5 “C”
JUVENIL-CADET-INFANTIL M/F
2850m
3 “C”
ALEVÍ MASCULÍ
1400m
“C” + “B”
ALEVÍ FEMENÍ
1400m
“C” + “B”
BENJAMÍ MASCULÍ
950m
“C”
BENJAMÍ FEMENÍ
950m
“C”
PRE-BENJAMÍ MASCULÍ
500m
“B”
PRE-BENJAMÍ FEMENÍ
500m
“B”
P5 M I F
200m
“A”
P4 M I F
200m
“A”
P3 i Llar infants M I F
80m
RECTA META
CURSA FAMILIAR
950m
“C”
ENTREGA GUARDONS

RECORREGUT

ANY
NAIXEMENT
1901/2001
2002/2007
2008/2009
2008/2009
2010/2011
2010/2011
2012/2013
2012/2013
2014
2015
2016
TOTHOM

