
  

REGLAMENT Circuit Maresmenc de Cros 2022/23 
 

1r GESPORT juntament amb el Consell Comarcal del Maresme i els a Ajuntaments de la comarca amb al 
col·laboració de Win 333, Rios Running, Hanker, Romakuruma Mazda i Romamotor Honda, i la col·laboració 
de diversos clubs d’atletisme de les diferents poblacions on es celebra el cros, organitzen el Circuit 
Maresmenc de Cros 2022/2023, en el marc de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA) i sota 
la seva supervisió. 
 
2n. El circuit, adscrit al Calendari de la Federació Catalana d’Atletisme, estarà format per un total de 9 
proves: 

• 23è Cros de Santa Susanna: Dissabte 29 d'octubre de 2022 
• 42è Cros dels Arenys: Dissabte 5 novembre 2022  
• 2n Cros de Tordera: Dissabte 19 de novembre de 2022.  
• 27è Cros de Malgrat: Dijous 8 de desembre de 2022. 
• 14è Cros d’Alella: Diumenge 18 de desembre de 2022.  
• 29è Cros Ciutat de Calella – Diumenge 22 de gener de 2023. 
• 6è Cros de Pineda de Mar – Dissabte 28 de gener de 2023.  
• 26è Cros de Canet – Diumenge 5 de febrer de 2023.  
• 2n Cros Sant Cebrià - Dissabte 11 de febrer de 2023.  

3r. Per a una millora en el servei, més rapidesa i una major precisió en el cronometratge, l'organització posa, 
enguany, a disposició dels participants, un cronometratge digitalitzat mitjançant xip incorporat en el dorsal. 
En qualsevol cas, La classificació es regirà per la posició d’arribada a meta.   

4t. La digitalització permetrà més precisió així com poder tenir els resultats de cada Cros a l’instant, a través 
de la web www.xipgroc.cat. 

5è. És obligatori portar dorsal del Circuit per a participar. El cost del dorsal amb xip per tota la Lliga, serà de 
3€ per participant, que s'haurà d’abonar en el moment de fer la inscripció al seu primer cros de la temporada 
a la web www.gesport.cat. El dijous al matí, abans de cada prova, es tancaran les inscripcions per poder 
assignar dorsals. No s’admetran inscripcions el mateix dia de la prova.  

6è. El participant només caldrà que compri 1 dorsal amb xip (al 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 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 in situ el dia del cros a Recollida de 
Dorsals, indicant el numero de dorsal perdut per tal de fer-ne l'enllaç i que computi a la lliga amb el mateix 
nom, fent efectiu els 3€ altra vegada, per poder participar. 

7è. La inscripció a un sol cros dóna dret a la inscripció a tota la lliga. Si algú ja ha comprat el xip (3€) només 
caldrà que vingui directament a la data indicada del Cros al que vol participar amb el dorsal i el xip. 

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 premiarà als tres primers 
classificats de la Lliga del Circuit per cada any natural entre 2007 i 2016 i  als tres primers classificats/des de 
les categories ABSOLUTS (1988-2006) i MASTERS (1987 i anteriors). El lliurament d’aquests premis es durà a 
terme un dissabte a la tarda al mes de febrer (data pendent confirmar) en una sala d’un dels establiments 
hotelers de la cadena Aqua Hotels a Santa Susanna.  La classificació de la Lliga de Cros puntuarà segons taula 
annexa. Per a optar al podi final del circuit caldrà puntuar en un mínim de 5 proves/crosos. 

http://www.xipgroc.cat/
http://www.gesport.cat/
https://www.aquahotel.com/


  

10è. 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 3€ 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 2022/2023. 
 

Comitè Organitzador 

 


