
Participació: s’hi pot participar tant a nivell individual com per 
equips, els quals han d’estar formats per un mínim de 5 esportistes 
per categoria (masculí/femení). Cada participant representa el seu 
centre escolar, club o associació esportiva. 

Classificacions, obsequis i premis
27è Cros Popular: premis a les tres primeres posicions de cada 
categoria (masculí/femení).
30è Cros Escolar: premis a les quatre primeres posicions de cada 
categoria (masculí/femení) i al primer equip classificat de cada cursa.
En la categoria mini no hi haurà classificació i es donarà una medalla 
per la participació. 
Cada participant tindrà un obsequi al final de cada cursa.

Resultats: es podran consultar a partir del dilluns següent a 
www.lesfranqueses.cat.

Reclamacions: podran presentar-se a gestió de resultats en el 
moment de conèixer la classificació de la cursa. Transcorreguts 15 
minuts de la publicació dels resultats, ja no es podrà presentar cap 
reclamació.

Responsabilitats: l‘organització no es fa responsable dels accidents 
o qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui 
ocasionar a les persones inscrites. 

Suspensions: l’organització podrà suspendre l’esdeveniment en cas 
de condicions meteorològiques adverses o causes de força major. La 
suspensió es comunicarà mitjançant les xarxes socials del Patronat 
Municipal d’Esports (PME).

Dret a la pròpia imatge: la inscripció a l’acte comporta l’autorització 
expressa a l’Ajuntament de les Franqueses i/o al PME, revocable en 
qualsevol moment, per part del/la participant o bé per part del/la 
tutor /a legal, a registrar i publicar la seva imatge.  

Protecció de dades de caràcter personal: les dades de caràcter 
personal facilitades seran tractades amb l’única finalitat de realitzar  
la inscripció a l’activitat i els tràmits que se’n derivin.

El Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès amb la 
col·laboració del Consell Esportiu del Vallès Oriental organitza el 
27è Cros Popular i el 30è Cros Escolar que tindrà lloc el dissabte, 21 de 
gener de 2023, a la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme (polígon del 
Pla de Llerona, entre els carrers d’Holanda i d’Alemanya).
L’activitat serà puntuable per a la Lliga Comarcal de Cros en totes les 
categories puntuables fixades pel Consell Esportiu.

27è CROS POPULAR I 30è CROS ESCOLAR

Les Franqueses del Vallès

Any naixement

2006 i anteriors
2007-2008 
2009-2010 

2011-2012 
2013-2014 
2015-2016 
2017-2018-2019 

Categoria

Cros Popular
Cadet m/f
Infantil m/f

Aleví m/f
Benjamí m/f
Prebenjamí m/f
Mini m/f

Hora

10.00 h
10.30 h
10.50 h

11.45 h
12.05 h
12.20 h
12.30 h

Distància

5000 m
2000 m
1500 m

1200 m
800 m
400 m
100 m

Lliurament de premis

Lliurament de premis

2023

Normativa

Inscripció: és GRATUÏTA i es podrà realitzar el mateix dia fins a 30 
minuts abans de cada cursa. La inscripció al cros implica l’acceptació 
del seu reglament.

Inscripcions 
gratuïtes



Tota la informació a: 

www.lesfranqueses.cat

Més informació a
www.lesfranqueses


