


 
 

 

 

REGLAMENT 
  
ARTICLE 1. El Club Esportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs, amb l’autorització i supervisió de la Federació 
d’Atletisme de la Comunitat Valenciana organitza el diumenge 28 de novembre de 2021, a partir de les 10 
h, al circuit de camp a través situat a les Pistes Municipals d’Atletisme de Vinaròs (Polígon Carrefour), el: 

39é CROS CIUTAT DE VINARÒS  
5é CROS POPULAR Circuit Diputació de Castelló 

 
Campionat Individual Provincial Absolut de Cros 

Prova puntuable per al Circuit Autonòmic de Cros de la FACV 
Prova puntuable per al Circuit Provincial de Cros Diputació de Castelló 

 
ARTICLE 2. Els horaris, distàncies i categories de la competició són els següents: 

 

HORA CATEGORIES ANYS DISTÀNCIA VOLTES 

10.00 Sub14 Femenina 2009-2010 1.656 m 1B 

10.10 Sub14 Masculina 2009-2010 2.241 m 1A + 1B 

10.25 Sub12 Femenina 2011-2012 1.656 m 1B 

10.35 Sub 12 Masculina 2011-2012 1.656 m 1B 

10.45 Sub8 i Sub10 Femenina  2013-2014  (i menors) 768 m 1A 

10.50 Sub 8 i Sub10 Masculina 2013-2014  (i menors) 768 m 1A 

11.00 
Popular Femenina 

Popular Masculina 
Major de 18 anys 4.602 m 3B 

11.25 Entrega Trofeus Escolars    

11.40 
Sub 23 Femenina 

Absoluta Femenina 

1999-2000-2001 

1998 fins a complir 35 anys 
7.548 m 5B 

12.15 
Sub23 Masculina 

Absoluta Masculina 

1999-2000-2001 

1998 fins a complir 35 anys 
9.021 m 6B 

12.55 Sub16 Femenina 2006-2007-2008 3.129 m 2B 

13.10 Sub 16 Masculina 2006-2007-2008 3.129 m 2B 

13.25 

Sub 18 Femenina 

Sub 20 Femenina 

Màster Femenina 

2004-2005 

2002-2003 

A partir de 35 anys 

4.602 m 3B 

13.40 
Sub 18 Masculina 

Sub 20 Masculina 

Master 

2004-2005 

2002-2003 

A partir de 35 anys 

6.075 m 4B 

14.00 Entrega de Trofeus     



 
 

 

 

ARTICLE 3. Mesures de seguretat  i higiene d'obligat  compliment. Tots els participants en el present 
Control Provincial (atletes, tècnics, jutges, voluntaris, organització, etc.) hauran de llegir  i complir 
escrupolosament el Protocol FACV de competicions COVID-19 
(http://www.facv.es/upload/reglamentos/pdf_reglamento_4T3wjLmj.pdf) del qual, destaquem especialment 
els següents aspectes:  

● S'autoritza la lliure presència de públic, complint sempre amb l'obligatorietat de l'ús de la mascareta 
i la distància social entre no convivents a l'interior de la instal·lació 

● Només estarà autoritzat menjar i/o beure en les zones de la instal·lació habilitades per a això. 
● Els atletes, entrenadors, jutges i resta de personal d'organització han de mantindre les pautes 

estrictes de neteja personal, conducta i cura per a evitar contagis. 
● És obligatori l'ús de la mascareta en competició, incloses les zones de calfament i circulacions. 
● En les proves de camp a través és obligatori passar per cambra de crides amb mascareta i 

mantindre-la col·locada en tot moment fins a uns 20” abans de l'eixida, en què s'ha d'anunciar tant 
per megafonia com pel jutge d'eixides que els atletes poden llevar-se la màscara per a procedir a 
l'eixida. Aquesta màscara no podrà ser tirada al sòl, devent l'atleta col·locar-se la màscara al més 
prompte possible en finalitzar la prova. 

● El podi ha de proporcionar una distància de 2 m entre els medallistes. Els atletes pujaran al podi i 
recolliran ells mateixos la seua medalla d'una safata. Els atletes i autoritats han d'utilitzar màscares 
durant el lliurament de premis. 

ARTICLE 4. Podran participar totes les persones i clubs que així ho desitgen, en la categoria que els 
corresponga. Hi haurà quatre modalitats, el Cros Federat, el Cros Escolar de Rendiment, el Cros Municipal-
Comarcal i el Cros Popular. 

● Per al Cros Federat, les categories seran: Sub 18, Sub 20, Sub 23, Absoluta i Master. Per a poder 
participar en la carrera, els atletes hauran d'estar en possessió de Llicència Nacional o Llicència 
Autonòmica per la FACV en vigor per a la Temporada 2021. 

● Per al Cros Escolar de Rendiment, les categories seran: Sub 12, Sub 14 i Sub 16. Per a poder 
participar en la carrera, els atletes hauran d'estar en possessió de la Llicència de Rendiment dels 
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (Sub 12 - Sub 14 - Sub 16) o de Llicència Federada 
Nacional o Autonòmica per la FACV. 

● Per al Cros Municipal-Comarcal, les categories seran Sub 8 i Sub 10. Per a poder participar en 
la carrera, els atletes hauran d'inscriure's en la pàgina web www.hj-crono.es fins al dia 24 de 
novembre a les 14:00h. 

● Per al Cros Popular, tant masculí com femení, no hi haurà categories. Per a poder participar en la 
carrera, els atletes hauran de tindre 18 anys o més el dia de l'esdeveniment i hauran d'inscriure's 
en la pàgina web web www.hj-crono.es fins el dia 24 de novembre a les 14:00h. El cost de la carrera 
és de 3€. 

ARTICLE 5. Les inscripcions es realitzaran depenent de la modalitat del Cros. 

● Inscripció amb Llicència Nacional, Autonòmica o de Rendiment (categoria Sub 12 i superiors), es 

realitzarà mitjançant la plataforma habitual d'inscripcions de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/  
seguint el protocol d'aquestes, fins al dimecres 24 de novembre a les 14:00h. Per als atletes que 
s'inscriguen amb Llicència de Rendiment (Sub 12 - Sub 14 i Sub 16), hauran de fer-ho mitjançant 
el botó d'inscripció escolar.  
Els atletes independents s’inscriuran a través del formulari d’inscripcions de la FACV  
http://wwwh.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls  



 
 

 

 

● Inscripció per al Cros Municipal-Comarcal (categoria Sub 8 i Sub 10) i per al Cros Popular (+ 18 
anys), es realitzaran en www.hj-crono.es, abans del 24 de novembre a les 14:00h. Passat el termini 
d'inscripció, no s'admetrà cap sol·licitud per a participar en la prova.  

L'import de la inscripció del cros popular és de 3 €, no serà retornable, ni el dorsal podrà ser utilitzat 
per cap altra persona i no hi haurà canvis de nom en el dorsal per a transferir-ho a una altra persona. 

Per a les categories Sub 8 i Sub 10 la inscripció serà gratuïta. 

Els atletes s’hauran d’inscriure en les categories corresponents a la seua data de naixement. En cas 
contrari l’atleta o atletes implicats seran desqualificats. 

ARTICLE 6. Tots els atletes hauran de competir amb la samarreta o equip del Club al qual representen 
(excepte al Cros Popular), impedint-se la participació de tot atleta o atletes que no complisquen aquest 
article. 

ARTICLE 7. Els dorsals s'entregaran en la secretaria de la competició fins 45 minuts abans del 
començament de cadascuna de les carreres, recollir un responsable degudament acreditat, tots els del 
seu col·lectiu. Queda prohibit doblegar el dorsal o retallar-ho, així com participar amb qualsevol altra mena 
de dorsal que no siga el proporcionat per l'organització (inclosos dorsals escolars). L'atleta se cerciorarà 
abans de l’inici de la prova, que el dorsal queda ben col·locat, amb el número i la publicitat visible. 

ARTICLE 8. Per a totes les categories, els atletes hauran de portar un xip que se'ls facilitarà en el moment 
del lliurament del dorsal. El xip serà personal i intransferible i es col·locarà en la sabatilla. Córrer amb 
dorsal o xip d'una altra persona, siga amb coneixement de causa o sense ell, serà motiu de desqualificació. 
El xip s'entregarà a l’organització en acabar la prova; la no devolució implicarà el pagament de 10 € i la 
FACV es reserva el dret de no admetre l’atleta a més competicions. En el cas d'atletes retirats de la carrera 
el delegat de cada club haurà de retornar els xips en la Secretaria no més tard de 30 minuts de la conclusió 
de cada carrera. 

ARTICLE 9. En la cambra de requeriments, es revisarà el dorsal i el xip de cada atleta. No s'admetrà 
l'accés al circuit a ningú que no estiga inscrit o que no porte el dorsal o xip assignat. NO S'ADMETRAN 
INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI NI EL MATEIX DIA DE LA PROVA. Tots els atletes hauran 
d'acreditar-se tant en la secretaria de la prova, com en la cambra de requeriments mitjançant el DNI o 
llicència federativa. Hauran d'acreditar així mateix la seua edat per a poder participar en la prova. No portar 
documentació o negar-se a mostrar-la, suposarà  la no participació de l'atleta en la competició. 
L'atleta que proporcione dades errònies respecte a l'edat en la inscripció, per a participar en una prova que 
no li correspon, serà desqualificat de tota la competició. 

ARTICLE 10.  Les proves seran controlades pels Jutges de la Federació d'Atletisme de la Comunitat 
Valenciana i cronometrades mitjançant el sistema de xips. Qualsevol reclamació que es presente haurà 
de ser entregada fins 30 minuts després de fer-se públics els resultats, verbalment al Jutge Àrbitre, i si 
persistira, per escrit, al Jurat d'Apel·lació, adjuntant 100 euros, que seran retornats en cas d'una resolució 
favorable. Si no existira Jurat d'Apel·lació, prevaldrà la decisió del Jutge Àrbitre. Serà desqualificat, tot 
atleta no complisca les indicacions de l'organització. 

ARTICLE 11.  Es realitzaran classificacions individuals de cada carrera i per cada categoria, tant 
masculina com femenina, encara que diverses  categories disputen la mateixa carrera al mateix temps. 
 L'organització atorgarà premis als tres primers de cada  categoria, tant masculina com femenina, 
en forma de trofeus. 



 
 

 

 

Al Campionat Individual Provincial Absolut de Cros participaran tots els atletes de les categories de SUB-
18 a Master amb llicència de la FACV per la Delegació de Castelló; s’atorgarà títol i medalla de campió 
provincial al primer classificat, així com medalles al 2n i 3r. 

ARTICLE 12. Les diverses proves sols es podran suspendre o modificar en cas que per inclemència del 
temps, així ho determine el Jutge Àrbitre; sent el seu veredicte inapel·lable. 

ARTICLE 13. L'organització  no es fa responsable dels danys que els participants puguen patir o produir 
per qualsevol circumstància, tant a ells mateixos, com a tercers; per tal motiu, el participant eximeix de 
qualsevol responsabilitat als organitzadors i els col·laboradors de la prova. 
Tot corredor que participe en la prova declara haver-se sotmés a reconeixement mèdic, no patint malaltia 
que li impedisca prendre part en aquesta, sent el corredor l'únic responsable en cas d'accident de no 
complir la normativa. 

ARTICLE 14. Tots els participants, o tutors legals en el seu cas, accepten en el moment de la inscripció, 
cedir els drets d'imatge a l'organització i col·laboradors, podent ser fotografiats en qualsevol moment de la 
competició, fins i tot abans o després d'aquesta. Així mateix, permeten a la organització, col·laboradors o 
premsa acreditada, la utilització o publicació en mitjans digitals o d'alguna altra índole. 

ARTICLE 15. Tot allò no previst en aquest reglament, es resoldrà segons les normes i reglaments de la 
Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana i segons la normativa general de la Real Federación 
Española de Atletismo. 


