
6a Jornada 
C R O S  E S C O L A R  C O M A R C A L  D E L  

V A L L È S  O R I E N T A L  

09 desembre 2017 
a partir de les 9:30h 

Pistes d'atletisme Mollet 
del Vallès 



Reglament del cros 
Article 1r: 

El Club Atletisme Mollet amb la col•laboració de l’Ajuntament de Mollet el Vallès i amb l’autorització del Consell 

Esportiu del Vallès Oriental (C.E.V.O.), organitza la 6a jornada de la lliga comarcal de Cros, que es celebrarà el proper 

dissabte 09 de Desembre a les Pistes Municipals d’atletisme de la ciutat. 

Hi poden participar tots els esportistes dels centres escolars i entitats que pertanyin al CONSELL ESPORTIU DEL 

VALLÈS ORIENTAL, així com els atletes que resideixin a algunes de les poblacions del Vallès Oriental i que estiguin 

correctament inscrits/es per elles a cadascuna de les curses. 

Article 2n: 

Els horaris i les distàncies s’especifiquen al full informatiu. 

Article 3r: 

Les inscripcions seran gratuïtes i es podran fer a la direcció electrònica: 

camollet@camollet.cat fins el dimarts 05 de Desembre del 2017 o el mateix dia del cros fins 1 hora abans de cada 

prova. El full d’inscripció ha de constar NOM, COGNOM, Nº LLICÈNCIA, ANY, CLUB, CATEGORIA I MASCULI/FEMENI. 

No s’acceptaran inscripcions que no estiguin realitzades amb la plantilla facilitada pel CA Mollet. 

Article 4t: 

Cada participant només podrà participar en una sola prova, fer-ho en dos proves comportarà la desqualificació de

l’atleta. 

Article 5è: 

Tindran medalla els sis primers atletes de cada prova. També es lliurarà un premi al millor equip masculí i femení. A la 

cursa popular hi haurà trofeu per als 3 primers classificats masculí i femení. 

Article 6è: 

Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al jutge- àrbitre, acompanyades de 30,00€ de dipòsit, i només

s’acceptaran 30 minuts després d’oficialitzar-se la classificació del Cross. En cas de ser acceptada la reclamació es 

retornarà el dipòsit. 

Article 7è: 

Tot el que no estigui previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb el Reglament del C.E.V.O. i la normativa de 

competicions del Consell Català d’Esports. 

Article 8è: 

Els organitzadors i el C.E.V.O. no es fan responsables dels danys morals i materials que puguin patir els participants i 

espectadors del Cross. 

Article 9è: 

La inscripció en aquesta  competició implica l’acceptació de tot el reglament. 

Article 10è: 

La participació en el Cross implica la cessió de la imatge per l’ús esportiu en la Web del Club. 
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