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Nom de l'Activitat :

XLVIII Cros Antonio Amorós.
XXXVII Premi Internacional UCA.
XLVIII Campionat Escolar de Cros Antonio Amorós.

Data de la Prova :

17 de Novembre de 2019

Reglament de la prova:

1. Organitzadors i descripció de l'activitat

– La Unió Colomenca d’Atletisme, conjuntament amb el  Departament d’Es-
ports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, organitza el diumenge
17 de novembre de 2019, el XLVIII Cros Antonio Amorós, XXXVII Gran Premi In-
ternacional UCA i XLVIII Campionat Escolar de Cros Antonio Amorós, per fomen-
tar i promocionar l'esport de l'atletisme a la ciutat.

– Durant la matinal es realitzaran 14 curses que donaran cabuda a totes les ca-
tegories, tant d'escolars, com de federats de tots dos sexes. La participació serà
gratuïta i en ella tenen cabuda tots els escolars de la ciutat, així com els atletes
de la Federació Catalana d’Atletisme que s'inscriguin. 

– També es realitzarà una prova Open, en la qual podran participar atletes no
federats de més de 18 anys de tots dos sexes. En aquesta carrera hi ha un límit
de participació de 250 atletes per les característiques del circuit. En aquesta carre-
ra es cobrarà una inscripció de 3 euros, corresponent a les despeses de gestió de
la inscripció i de la llicència d'activitat física.
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Contacte organització: respcursesuca@gmail.com

Entitats organitzadores: Unió Colomenca d'Atletisme, Departament d'Esports de l'A-
juntament de Santa Coloma de Gramenet.

Entitats col·laboradores: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Federació Ca-
talana d’Atletisme, Consell Esportiu del Barcelonés Nord, Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona.

2. Circuits

– Totes les curses del Cros es realitaran en base dels 4 circuits que es mos-

tren a la figura anterior (A, B, C, D), endreçats alfabèticament de menor a major.
En el punt de programa de les curses (punt 3 del present reglament) s'indiquen les
voltes a fer en cadascuna de les categories.

– Distàncies de cada circuit: A = 468 m, B = 938 m, C = 1.428 m  D= 2.418 m,

(cal afegir els metres d'enllaç sortida arribada), pistes Antonio Amorós i Can Zam.
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3. Programa

Hora Categoria Participants Distància Voltes

1 9h00m OPEN No federats +18 anys 4.836 m 2 al  D

2 9h30m CADET MASCULÍ Escolar i Federat (Sub16) 3.336 m 1 B + 1 D

3 9h50m CADET FEMENÍ Escolar i Federada (Sub16) 2.418 m 1 al  D

4 10h05m INFANTIL MASCULÍ Escolar i Federat (Sub14) 2.418 m 1 al  D

5 10h20m INFANTIL FEMENÍ Escolar i Federada (Sub14) 1.908 m 1 A + C

6 10h35m ALEVÍ MASCULÍ Escolar i Federat (Sub12) 1.428 m 1 al  C

7 10h50m ALEVÍ FEMENÍ Escolar i Federada (Sub12) 1.428 m 1 al  C

8 11h10m JUVENIL MASCULÍ Escolar i Federat (Sub18) 5.754 m 1 B + 2 D

JUNIOR MASCULÍ Federat (Sub20) 5.754 m 1 B + 2 D

VETERÀ A MASCULÍ Federat (De 35 a 44 anys) 5.754 m 1 B + 2 D

VETERÀ B MASCULÍ Federat (De 45 a 54 anys) 5.754 m 1 B + 2 D

VETERÀ C MASCULÍ Federat (De 55 anys en endavant) 5.754 m 1 B + 2 D

9 11h40m JUVENIL FEMENÍ Escolar i Federada (Sub18) 4.816 m 2 al  D

JUNIOR FEMENÍ Federada (Sub20) 4.816 m 2 al  D

PROMESA FEMENÍ Federada (Sub23) 4.816 m 2 al  D

SENIOR FEMENÍ Federada (1997 i anteriors fins veterana) 4.816 m 2 al  D

VETERANA A FEMENÍ Federada (De 35 a 44 anys) 4.816 m 2 al  D

VETERANA B FEMENÍ Federada (De 45 a 54 anys) 4.816 m 2 al  D

VETERANA C FEMENÍ Federada (De 55 anys en endavant) 4.816 m 2 al  D

10 12h10m SENIOR MASCULÍ Federat (1997 i anteriors fins a veterà) 8.682 m 1 C + 3 D

PROMESA MASCULÍ Federat (Sub23) 8.682 m 1 C + 3 D

11 12h45m BENJAMÍ FEMENÍ Escolar i Federada (Sub10) 938 m 1 al  B

12 13h00m BENJAMÍ MASCULÍ Escolar i Federat (Sub10) 938 m 1 al  B

13 13h15m PRE-BENJAMÍ FEMENÍ Escolar i Federada (Sub8) 468 m 1 al  A

14 13h30m PRE-BENJAMÍ MASCULÍ Escolar i Federat (Sub8) 468 m 1 al  A



– Les  categories apareixen especificades d'acord a  complir anys en el pre-
sent curs. Per exemple, els pre-benjamins (sub8) seran tots aquells nascuts en
2013 o posterior, és a dir que al llarg del curs no assoleixin 8 anys.

– Per evitar  dubtes,  al  punt del  Cros Escolar s'especifica la correspondència

amb anys de naixement i cursos educatius amb les categories del programa.

4. Acceptació reglament

–La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptat
en aquest  Reglament i  els  atletes participants assumeixen que es troben  en
condicions físiques i mèdiques suficients per a afrontar la prova. En el cas dels
menors d'edat, aquesta responsabilitat recau sobre el seu tutor/a.

–Els atletes disposaran d’imatges que l’organització compartirà amb ells, mitjançant
la seva web i xarxes socials. Amb aquest Reglament accepten que  poguin ser
emprades en un futur per la Unió Colomenca d’Atletisme o pel Departament d'Es-
ports de Santa Coloma de Gramenet.

–Els organitzadors, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials
que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta com-
petició. Tot i això l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent,
una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obli-
gatoris per a aquest tipus de proves esportives. En el cas dels atletes no federats,
disposen d'una assegurança de salut d'un dia.

– Els participants permeten explicitament que el seu nom, cognom, sexe i any
de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, aixi com a les dels resultats
si acaben la cursa.

5. Inscripcions

– Les inscripcions, es realitzaran a través de la web www.xipgroc.cat. Podreu
trobar-les en l’apartat de curses de Novembre, en la web de la UCA, o de forma
més directa als enllaços de Prebenjamí, Escolar-Federat i OPEN. Qualsevol dubte
en realitzar-les podeu contactar amb respcursesuca@gmail.com.

– La cursa OPEN té un cost de 3 euros per l'atleta, destinats estrictament als
serveis que percep. La Pre-benjamí és de caràcter participatiu, no es realitzarà 

https://xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2019/prebenjami/inscripcio/participativa
https://xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2019/cadm/inscripcio/open
https://xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2019/cadm/inscripcio/e-f
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cap tipus de classificació final. 

– La resta de curses són gratuïtes.

– Cada participant només podrà participar en una sola prova. El fet de partici-

par en dues curses es penalitzarà amb la desqualificació en ambdues proves.

– Les inscripcions s'obriran el dilluns 23 de Setembre de 2019 i finalitzaran
el 13 de Novembre de 2019. En el cas dels inscrits escolars la data de tancament
serà més restrictiva, com es pot consultar en el punt 10 d'aquest reglament. D'a-
questa manera es facilitarà l'entrega de pitralls als centres.

– S’habilitarà una “fira del corredor” la tarda del dissabte 16 de Novembre de

2019 de 17h a 20h a les pistes Antoni Amorós per recollir exclusivament pitralls de
la cursa OPEN. 

– De qualsevol manera, diumenge s’habilitarà un espai on recollir-lo al mateix

camp d'atletisme, conjuntament amb els dels  clubs federats i els dels escolars
inscrits més tard de l'indicat al punt 10. Aquest pitrall s’haurà de recollir, com a
molt tard, mitja hora abans de l’inici de la cursa respectiva.

– Els organitzadors es reserven el dret d'oferir més inscripcions durant la tar-

da del 16 de Novembre i el matí del 17 de Novembre en els espais destinats a re-
partir pitralls.

6. Classificacions

– Els atletes hauran de fer la cursa per a la que s’han inscrit, i no seran clas-

sificats en cas de fer una prova diferent.

– El  cronometratge en  totes  les  curses  competitives  es  realitzarà

informàticament, mitjançant un pitrall amb xip incorporat que es durà posat al pit.
En qualsevol cas es podrà disputar cap cursa sense el pitrall visible.

– A totes les curses (menys a la de pre-benjamí, que serà no-competitiva) hi

haurà dues classificacions, una d’individual i una altra per equips de tres corre-
dors. A les curses on participi simultàneament més d’una categoria, hi haurà una
classificació individual separada per a cadascuna d’aquestes categories. La        



classificació per equips es farà a partir de la suma dels tres millors temps dels co-
rredors o corredores d'una mateix escola o club (serà imprescindible haver assen-
yalat adequadament el mateix a l'hora de fer la inscripció, no s'acceptaran modifi -
cacions d'aquest camp el diumenge 17 de Novembre).

– Les classificacions es podran trobar al cap d'uns minuts en format paper a

l'exterior de les pistes d'atletisme Antonio Amorós i també a la web del cro-
nometrador www.xipgroc.cat.

– Es donarà un premi als tres primers classificats de cada categoria (excep-

tuant pre-benjamí que és de caràcter participatiu). En les que participen escolars i
federats de forma conjunta, es donarà premi als tres primers classificats escolars i
als tres primers classificats federats, de manera independent.

– Hi haurà un premi especial per als tres primers equips d'atletes veterans,

tan en categoria femenina com masculina. Per  a aquesta classificació computaran
les veteranes (cursa 9) i veterans (cursa 8) de qualsevol categoria (A de 35 a 44
anys, B de 45 a 54 anys i C de 55 en endavant).

– Es repartiran els Premis Internacional UCA a les tres primeres atletes fe-

menines a la cursa número 9 i als tres primers masculins de la 10, com campions
de les categories absolutes del Cros. No haurà de ser necessàriament un atleta
senior, sino que es premiarà l'ordre d'arribada, sigui la categoria que sigui.

– Totes les curses es controlaran informàticament mitjançant un xip incorporat al

pitrall. Aquest pitrall serà imprescindible per disputar la cursa i donar-ne la classifi-
cació oficial. No hi haurà per tant “Xip groc” de Championchip, per donar accessi-
bilitat a tot tipus de corredors, ni es comptabilitzarà el “temps real” a efectes de
premiació ni ordre de classificació.

7. Drets d’inscripció

– Les  inscripcions són  personals i intransferibles. Un cop realitzada no es

retornaran els diners de la mateixa. 

– La inscripció dóna lloc als serveis (ús de les instal·lacions, cronometratge, as-

segurança, avituallament...) dels que disposen els corredors i corredores. Sense la
mateixa no es podrà accedir.

http://www.xipgroc.cat/


8. Realització de les proves i reclamacions

– Les curses  només podran ser suspeses en cas que per inclemència del

temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

– Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al jutge arbitre, acompan-

yades de 50€ com a dipòsit, i només se n’acceptaran fins al cap de 30 minuts un
cop s’hagi conegut la classificació de la cursa. En cas que s’accepti la reclamació,
es tornarà el dipòsit.

– Tot allò no previst en aquest Reglament es resoldrà d’acord amb els Regla-

ments de la Federació Catalana d'Atletisme (FCA) i de la IAAF (Federació Interna-
cional d’Atletisme).

9. Instal·lacions

–El  Departament  d’Esports  de  Santa  Coloma  de  Gramenet  permet  l’ús  de  les
instal·lacions del Camp d’Atletisme Antonio Amorós a tots els atletes participants al
Cros Amorós. Disposaran de servei de vestuari, dutxes i espai d’escalfament.

10. XLVIII Campionat Escolar de Cros Antonio Amorós

– Les inscripcions es realitzaran de forma automàtica als mateixos enllaços in-

dicats en el punt 5 (inscripcions) del present reglament. Aquest assignarà adequa-
dament els alumnes a la seva  categoria segons la denominació donada per la
Federació Catalana d'Atletisme i que expliquem a continuació:

    ·  Pre-benjamí (sub 8): nascut en 2013 i posterior (fins 1r de primària).
    ·  Benjamí (sub 10): nascut en 2012 o 2011 (2n i 3r de primària).
    ·  Aleví (sub 12): nascut en 2010 o 2009 (4t i 5é de primària).
    ·  Infantil (sub 14): nascut en 2008 o 2007 (6é de primària i 1r ESO).
    ·  Cadet (sub 16): nascut en 2006 o 2005 (2n i 3r ESO).
    ·  Juvenil (sub 18): nascut en 2004 o 2003 (4t ESO i 1r BTX/CFGM).

– Les inscripcions via web (www.xipgroc.cat) que rebran el pitrall als centres,

seran fins el 10 de Novembre de 2019. A partir d'aquesta data, i fins al tan-
cament general indicat en el punt 5 del reglament, tots els alumnes hauran de 
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recollir com qualsevol altre corredor als espais assenyalats el dissabte 16 i
diumenge 17 de Novembre.

– En el cas de les escoles, existirà també l'opció pels centres que ho desitgin de
fer la inscripció de forma massiva (full de càlcul). A través dels responsables d'e-
ducació física poden conèixer els passos adequats, també podreu demanar ajuda
al correu electrònic (respcursesuca@gmail.com). En aquest cas, el termini màxim
per enviar-les serà el divendres 8 de Novembre de 2019, últim dia en que 
s'acceptaran les inscripcions massives dels centres escolars.

– Es lliuraran premis als tres primers classificats de categoria, independents

als atletes federats. En cas de ser federats i escolars alhora s'entrarà en defecte a
la premiació dels primers, quedant descartats per la classificació escolar.

– En el cas dels escolars, els campions de cada categoria rebran una beca
per incorporar-se a l'Escola Colomenca d'Atletisme (ECA) el curs 2019-20.

Temporada 2019-20

Camp d'Atletisme Antonio Amorós.

Avinguda Pallaressa 1-31.

08924-Santa Coloma de Gramenet.
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