XIII CROS D’OLOT- Memorial Miquel À. Chorrero
2 de novembre de 2008

Art. 1.- El CLUB NATACIÓ OLOT i el CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA, amb
l’autorització de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, organitzen el XIII CROS D’OLOT,
que tindrà lloc el proper dia 2 de novembre de 2008 als paratges de les Tries (instal·lacions del
CN Olot), d’Olot.
Art. 2.- Els horaris i distàncies s’especifiquen en el full informatiu.
Art. 3.- Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a
la temporada en curs. A les categories en edat escolar, PRE-BENJAMI, BENJAMI, ALEVÍ,
INFANTIL i CADET, la llicència vàlida serà obligatòriament la del CONSELL CATALÀ DE
L’ESPORT expedida pel Consell Esportiu corresponent i vigent pel curs.
Art. 4.- Les inscripcions seran vàlides enviant-les per escrit al CONSELL ESPORTIU DE LA
SELVA (passeig de Sant Salvador, 25-27, 17430 de Santa Coloma de Farners), a l’adreça
electrònica esports@selva.cat, o bé per fax, al número 972.840.804, finalitzant el termini
d’admissió a les 20 hores del 30 d’octubre de 2008. No s’admetran inscripcions al circuit.
Només caldrà inscriure’s un cop per poder córrer totes les curses del Gran Premi. Aquell atleta
ja inscrit per a una jornada, no caldrà que ho torni a fer cada cop que vulgui tornar a córrer. Ara
bé, és molt important que conservi el seu dorsal.
Art. 5.- Cada participant només tindrà dret a participar en una sola cursa; el fet de fer-ho en
dues serà penalitzat amb la desqualificació de les dues curses.
Art. 6.- A totes les curses hi haurà una sola classificació per ordre d’arribada. Les curses en les
que hi participin diferents categories, la classificació es farà per la seva edat corresponent.
Art. 7.- Tindran premis els 10 primers de cada prova, els 3 primers amb trofeu i els 7 següents
amb medalla.
Art. 8.- Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge-àrbitre, acompanyades
amb 30.- euros de dipòsit, que només s’acceptaran 30 minuts després d’oficialitzar la
classificació de la cursa. En cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit.
Art. 9.- Els organitzadors i d’acord amb el Jutge-àrbitre es reserven el dret a suspendre o
modificar la prova, sempre que un cas de força major ho aconselli.
Art. 10.- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb el Reglament de la
IAAF i la normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.
Art. 11.- Els ORGANITZADORS i la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME no es fan
responsables dels danys morals i materials que puguin causar i patir els participants i/o
espectadors d’aquest cros.
Art. 12.- La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del seu reglament.
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