
NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ
Inscripcions
La inscripció és GRATUÏTA i es podrà realitzar el mateix dia fins a 15 minuts abans de 
cada cursa.

Participació
S’estableix una sola modalitat de participació: conjunta. Cada participant representa el S’estableix una sola modalitat de participació: conjunta. Cada participant representa el 
seu centre escolar, club o associació esportiva. S’hi pot participar tant a nivell 
individual com per equips, que han d’estar formats per un mínim de 5 corredors/es. 
La inscripció al cros implica l’acceptació del seu reglament.

Classificacions, obsequis i premis
29è Cros Escolar: premis pels/les 4 primers/es classificats/es i pel primer equip 
classificat de cada cursa.
26è Cros Escolar: premis pels/les 3 primers/es classificats/es.26è Cros Escolar: premis pels/les 3 primers/es classificats/es.
En la categoria mini masculí i femení no hi haurà classificació i es donarà medalla de 
participació a tots/es els/les inscrits/es. També es premiarà l’escola, club o associació 
esportiva on hi participin més corredors/es en cadascuna de les dues categories.
Tots/es els/les participants tindran un obsequi al final de cada cursa.

Resultats
Els resultats es podran consultar a partir del dilluns a www.lesfranqueses.cat 

ReclamacionsReclamacions
Les reclamacions podran presentar-se a gestió de resultats en el moment de conèixer 
la classificació de la cursa. Un cop hagin passat 15 minuts des del moment que s’hagin 
penjat les classificacions ja no es podrà presentar cap tipus de reclamació.

Responsabilitats
El Patronat Municipal d’Esports, l’Ajuntament de les Franqueses, el Consell Esportiu del El Patronat Municipal d’Esports, l’Ajuntament de les Franqueses, el Consell Esportiu del 
Vallès Oriental i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels 
accidents o altres perjudicis morals o materials que puguin patir o causar els/les 
participants durant les curses.

Suspensions
L’organització, només en cas de condicions meteorològiques molt adverses o d’altres L’organització, només en cas de condicions meteorològiques molt adverses o d’altres 
causes de força major, suspendrà el cros. En qualsevol cas, será l’organització qui 
comunicarà la suspensió mitjançant les xarxes socials municipals de facebook i twitter 
del Patronat Municipal d’Esports.

Dret a la pròpia imatge
El fet de formalitzar la inscripció suposa el consentiment, revocable en qualsevol El fet de formalitzar la inscripció suposa el consentiment, revocable en qualsevol 
moment, per part del/la participant o bé per part del/la  tutor /a legal, a fí que 
l’Ajuntament de les Franqueses i/o el Patronat Municipal d’Esports puguin publicar i/o 
enregistrar imatges del cros on hi apareguin.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal facilitades pels/les participants i/o tutors/es legals Les dades de caràcter personal facilitades pels/les participants i/o tutors/es legals 
seran tractades amb l’única finalitat de la inscripció del cros i els tràmits que se’n 
derivin.

Normativa Covid19
La celebració d’aquesta activitat està subjecta a les mesures Covid19 vigents en la data 
prevista.

Els/les participants en l’activitat es comprometen a complir totes les mesures i 
recomanacions que indiqui l’organització per evitar la transmissió de la Covid19.

26è CROS POPULAR i 29è CROS ESCOLAR
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

El Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès amb la col·laboració del 
Consell Esportiu Comarcal del Vallès Oriental organitza el 29è Cros Escolar que tindrà 
lloc el dissabte, 22 de gener de 2022, a la Zona Esportiva Municipal de Cilcisme 
(polígon del Pla de Llerona, entre els carrers d’Holanda i d’Alemanya). 
Aquest cros serà puntuable per a la Lliga Comarcal de Cros en totes les categories Aquest cros serà puntuable per a la Lliga Comarcal de Cros en totes les categories 
puntuables fixades pel Consell Esportiu.

Hores i distàncies de les curses

Any naixement    Categoria          Hora     Distància    
2005 i anteriors     Cros popular         10.00 h        4.500 m         
2006-2007        Cadet femení i masculí    10.30 h    2.200 m         
2008-2009        Infantil femení i masculí   10.50 h    2.000 m    

Lliurament de premisLliurament de premis

2010-2011        Aleví femení i masculí    11.45 h    1.200 m  
2012-2013        Benjamí femení i masculí   12.05 h    1.000 m      
2014-2015        Prebenjamí femení masculí 12.20 h     500 m    
2016-2017 -2018    Mini femení i masculí     12.30 h     110 m         
   

Lliurament de premis


