REGLAMENT Circuit Maresmenc de Cros 2020/21
1r- GESPORT i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Ajuntament d’Alella, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament

de Pineda de Mar, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Ajuntament de Sant cebrià, amb el patrocini de Win 333,
Rios Running, Hanker, Romakuruma Mazda i Romamotor Honda, i la col·laboració del Club d’Atletisme
Calella, el Serra Marina d’Alella i el Club Sport Canet organitzen el Circuit Maresmenc de Cros 2020/2021,
sota la homologació dels temps pels jutges de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA)
2n- El circuit, adscrit al Calendari de la Federació Catalana d’Atletisme, estarà format per un total de 6
proves:







26è Cros de Malgrat – 8 de desembre de 2020
13è Cros d’Alella – 20 de desembre de 2020
5è Cros de Pineda de Mar – 16 de gener de 2021
28è Cros Ciutat de Calella – 23 de gener de 2021
24è Cros de Canet – 31 de gener de 2021 (data no confirmada)
1er Cros Sant Cebrià - 13 de febrer de 2021

3r- Aquesta temporada els crosos tindran una capacitat màxima de 300-350 corredors/es, degut a les
mesures d’aforament que garanteixen una seguretat de distància entre persones en funció del tipus d’espais
que tenim al Circuit Maresmenc de Cros. Podeu consultar el PROTOCOL DE MESURES COVID19 del Circuit
Maresmenc de Cros 2020/21 a l’apartat del Cros de www.gesport.cat.
4rt- Les sortides de cada categoria del cros seran de forma esglaonada i per calaixos. En funció del terreny de
cada Cros, les sortides seran en files de 5/6 corredors/es, separats per la distància de seguretat (2m) i cada 5
segons.
5è- Degut a aquesta nova normativa de sortida, per tal d’evitar aglomeracions i mantenir sempre la distància
de seguretat en tot moment, es fa inviable fer el cronometratge manual com es feia fins ara. L’organització,
adaptada a la nova situació, posa a disposició dels participants, un cronometratge digitalitzat mitjançant xip
incorporat en el dorsal. Amb catifa de sortida i d’arribada que comptabilitzarà el temps real de cada
corredor/a.
La digitalització permetrà més precisió així com poder tenir els resultats de cada Cros a l’instant, a través de
la web de www.gesport.cat o www.xipgroc.cat.
6è- El cost del dorsal amb xip per tota la Lliga, serà de 2€ per persona, que el participant haurà d’abonar en
el moment de fer la inscripció al seu primer cros de la temporada.
El participant només caldrà que compri 1 dorsal amb xip (al seu primer cros que s’inscrigui) que li servirà per
a tota la lliga (cal guardar-lo durant tota la temporada). En el cas de voler participar als crosos següents,
caldrà que s’inscrigui de nou posant al formulari el número de dorsal que li ha sigut assignat en el seu primer
cros, i caldrà que el dugui a cada cros per tal de participar (el xip no funciona si no va incorporat a la persona).
En cas de pèrdua o oblit, el corredor/a haurà de comprar-ne un de nou, fent efectiu els 2€ altra vegada, per
poder participar.
Per tal de controlar la capacitat màxima, cada corredor/a que vulgui participar en un cros concret haurà de
fer la inscripció a cada cros, a través de la web www.gesport.cat. Enguany la inscripció a un sol cros no donarà
dret a la inscripció a tota la lliga, sinó que a cada cros caldrà inscriure’s de nou. Si algú ja ha comprat el xip
(2€) només caldrà que s’inscrigui i posi el numero de dorsal, NO CAL TORNAR A PAGAR (només cal tornar a
pagar en cas de pèrdua o oblit del dorsals ja comprat)
7è- Aquells participants que no disposin d’una llicència esportiva, ja sigui del CE Maresme i/o de la Federació
Catalana d’Atletisme, estaran assegurats per l’organització, a cada prova.

8è- En cadascun dels crosos es donaran trofeus i/o premis per categories, i/o guardó al/la primer/a local de
cada cursa, segons reglament particular de cada prova.
9è- Independentment dels premis anteriorment citats, l’organització del circuit obsequiarà amb una medalla,
una bossa d’obsequis i una peça esportiva, als tres primers classificats del Circuit segons anys de naixement
a les categories escolars fins a SUB16. La classificació de la Lliga de Cros puntuarà segons Lliga de Populars
amb l’algoritme (temps primer corredor/ temps corredor) * 100. També es farà una classificació OPEN i una
de MÀSTERS amb el mateix sistema de puntuació. Per a optar al podi final del circuit caldrà puntuar en un
mínim de 4 proves/crosos.
10è – El lliurament de medalles i material esportiu als/les guanyadors/es del circuit es durà a terme a Sant
Cebrià de Vallalta, la darrera prova oficial.
11è- L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se
els participants i espectadors durant aquest circuit. La inscripció comporta l’autorització a l’organització al
trasllat en cas d’accident. Així mateix, la simple participació en l’acte, tant com esportista com de públic,
autoritza a l’organització al dret d’imatge de les fotografies que es realitzin durant la prova.
12è- En cas de cancel·lació d’algun dels crosos de la lliga per causes alienes a la organització degudes a la
situació de la pandèmia i decretades per les autoritats sanitàries (confinament, rebrot, estat d’alarma, etc.)
no es retornaran els 2€ del xip sinó que aquest es podrà usar en el proper Cros a celebrar. El xip serveix per
a tota la lliga, per tant, si no és per un cros es farà servir per un altre.
13è- Tot el que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà pels organitzadors del Circuit Maresmenc
de Cros 2020/2021.
Comitè Organitzador

