
 



 
REGLAMENT GENERAL DEL CIRCUIT DE CROSS PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. 

MODIFICACIÓ 
 Cada cross tindrà el seu propi reglament 

 
 Les categories a disputar, tant en categoria masculina com en la femenina, 

podrán ser:  
 *sub8 
 *sub10 
 *sub12  
 *sub14  
 *sub16  
 *sub18, 
 *sub20 
 sub23,  
 *absoluta 
 *màster  
 *carrera popular 

 
 Les proves hauran d'estar controlades pel comité autonòmic de jutges de 

la facv 
 Es contractarà una empresa de cronometratge per xips per a totes les 

proves del circuit 
 S’haurà de disposar d'ambulància medicalitzada en la prova. 
 Els organitzadors disposaran de trofeus per a, com a mínim, els 3 primers 

de cada categoria. 
 El circuit de cada carrera haurà de tindre un mínim d'amplària en l'eixida 

de 15 metres. 
 El circuit de cada carrera haurà de ser, preferiblement, de terra o herba. 

les zones de terra hauran d'estar neta de pedres per a evitar lesions dels 
atletes. 

 La classificació final per al circuit diputació serà exclusivament per a les 
proves *sub18, *sub20, *sub23, *absoluta, *màster i *populars. 

 Puntuaran els 15 primers classificats en cadascuna de les categories en 
cadascun dels crosos. 

20 punts al 1r, 16 punts al 2n, 13 punts al 3r, 12 punts al 4t, 11 punts 
al 5é i així, d'un en un fins a 1 punt per al 15é classificat. 

EL CROSS DE BENICARLÓ (per disputar-se l’autonòmic de clubs) 
puntuarà el doble. 

EL CROSS CIUTAT DE CASTELLÓ (per disputar-se l’autonòmic 
indiviadal) puntuarà el doble. 

 Puntuaran les 3 millors classificacions obtingudes.  
 Els promeses, en córrer la prova absoluta, classificaran tant per a aquesta 

com per a la seua categoria.  



 

 



 



 



 



 



                                                                                                             
     

 

 

RELACIÓ DE PREMIS CIRCUIT DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 2021 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

 MASCULÍ FEMENÍ 
1º 800€ 800€ 
2º 600€ 600€ 
3º 300€ 300€ 
4º 200€ 200€ 
5º 100€ 100€ 
 2000€ 2000€ 
TOTAL 4000€ 

 

Optaran als premis en metàl·lic únicament atletes amb Llicència Federada Nacional o Autonòmica per la 
Comunitat Valenciana de l'actual temporada 2021. 


