12a LLIGA COMARCAL DE CROS ESCOLAR 2021-2022
Art 1. El Club Atlètic Vic amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic, per delegació de la
Federació catalana d'Atletisme, organitza el 41è Cros Ciutat de Vic / Trofeu Pere Casacuberta,
coincidint amb el Cros Escolar del consell esportiu d’Osona, que se celebrarà el dia 19 de
desembre del 2021 a Vic. Per primera vegada el Cros tindrà un aire solidari col·laborant amb la
Marató de TV3 “La Marató que trenca murs”.
Art. 2 HORARIS. Els horaris i les distàncies aproximades de les curses són els següents :

HORA SORTIDA

CATEGORIA

11:15
11:35
11:55

CADET Femení
CADET Masculí
INFANTIL Femení

12:15

METRES
2A
2A
1C+1A

4000m
4000m
2600m

INFANTIL Masculí
1C+1A
Entrega de premis CADET + INFANTIL

2600m

13:15
13:25
13:35

ALEVÍ Femení
ALEVÍ Masculí
BENJAMÍ Femení

1C+1B
1C+1B
1B

1650m
1650m
1050m

13:40

BENJAMÍ Masculí

1B

1050m

13:45
13:50

PRE BENJAMÍ Femení
PRE BENJAMÍ Masculí

Estadi
Estadi

500m
500m

Entrega de premis ALEVÍ + BENJAMÍ + PRE BENJAMÍ
L’horari d’entrada a la Cambra de Requeriments serà 15 minuts abans de cada prova.
Les categories que participen en aquest Campionat són:
 Pre benjamí, Benjamí, Aleví. Infantil i Cadet
Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència del consell esportiu d’osona
tramitada per a la temporada en curs.
Art 3. INSCRIPCIONS

PREU DORSAL LLIGA : 4€

Les inscripcions s’hauran de fer a través del Consell esportiu d’osona o el mateix dia de
la cursa.
El lliurament de dorsals es farà fins 1 hora abans de l’inici de la prova a la secretaria habilitada
per a aquests efectes al mateix circuit. A les curses on hi participin simultàniament més d'una
categoria s'assignaran dorsals diferenciats.
S’haurà d’escollir si es vol fer la cursa com a federat (FCA) o el cros escolar (consell comarcal),
i en cas que es vulgui fer com a federat l’ inscripció s’haurà de fer a través del programa
https://isis.rfea.es/sirfea2/. Qualsevol dubte podeu contactar amb al Club Atlètic Vic a través del
correu o per telèfon.

Club Atlètic Vic – CIF G58126269
Carrer d'Antoni Vilà i Cañellas, 08500 Vic

Telèfon: 744 48 06 48
Correu electrònic: cavic@cavic.cat / escola@cavic.cat

Art. 4 CLASSIFICACIÓ I PREMIS. A totes les curses hi haurà classificació individual per
cadascuna de les categories. Trofeu per els 3 primers i medalla per el 4rt i 5è lloc de categoria.
L’entrega de premis es realitzarà a les 14:00, totes les categories conjuntes.

Art. 5 Les curses només podran ser suspeses en cas que per inclemència del temps o
qualsevol altre problema que determini el Jutge Àrbitre.
Art. 6 Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt pel Consell Esportiu d’Osona d'acord
amb el reglament i la Normativa del cros.
Art. 7 L'organitzador i el Consell Esportiu d’Osona no es fan responsables dels perjudicis
morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant
aquesta competició.
Art. 8 La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes
d’aquest Reglament.

MAPA CIRCUITS I SERVEI:

Club Atlètic Vic – CIF G58126269
Carrer d'Antoni Vilà i Cañellas, 08500 Vic

Telèfon: 744 48 06 48
Correu electrònic: cavic@cavic.cat / escola@cavic.cat

