
41 CROS POPULAR VILA DE TORREDEMBARRA 
  

  REGLAMENT 
 

Art. 1r.- La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Torredembarra, amb          
la direcció tècnica del Club Atletisme Torredembarra organitza el 41 Cros           
Popular Vila de Torredembarra, el dissabte 3 d’agost de 2019, a partir de             
les 18,45h. 
Art. 2n.- RECORREGUT: 
Es realitzaran set curses amb sortida i arribada al carrer Pere Badia            
cantonada carrer Lleida, més una cursa que la sortida serà des de el carrer              
Pere Badia cantonada passeig Estació fins l’arribada. S’adjunta planell. 
Art.3t.- SISTEMA DE CONTROL: 
Amb el sistema de control per xip electrònic és necessari passar per sobre             
de l’estora registradora que estarà situada a la zona de sortida i arribada per              
tal de registrar el temps i lloc. 
El control de les proves les realitzaran els Jutges arbitres de la Federació             
Catalana d’Atletisme. 
Art. 4t. INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es realitzaran a partir del dos de maig a través de la pàgina               
http://www.lasttiming.es/events,  
No es podran realitzar inscripcions el mateix dia 3’d’agost. 
En el full d’inscripció s’haurà de fer constar les següents dades: 
- DNI 
- Nom i cognoms 
- Any de naixement 
- Telèfon de contacte 
- Adreça electrònica 
- Talla samarreta 
Preu d’inscripció 5 €. 
S’haura de fer el pagament al Club Atletisme Torredembarra al compte           
ES90 2100 3884 7102 0006 6314, de Caixa Bank.. 
El preu d’inscripció inclou samarreta tècnica, assegurança, avituallament i         
medalla commemorativa dels 40 anys d’atletisme a Torredembarra. 
Art. 5è.- LLIURAMENT DE DORSALS: 
Els dorsals es lliuraran el divendres 2 d’agost en horari de 9 a 13 h i de 16 a                   
20 h, a les oficines de la piscina municipal descoberta o bé el mateix dia de                
la competició a la carpa de secretaria que es trobarà al carrer Pere Badia,              
núm. 19 de 11 a 13 h. 
Els participants que hagin realitzat la inscripció per internet hauran de           
presentar el comprovant rebut de la transferència. 

http://www.lasttiming.es/events


Junt amb els dorsals se’ls hi farà entrega del xip electrònic i samarreta             
tècnica. 
Art. 6è.- HORARI DE SORTIDES, CATEGORIES I DISTÀNCIES  
Hi haurà tretze categories masculines i tretze femenines, les quals es           
relacionen per ordre de proves, amb horari, núm. de cursa, categoria, any            
de naixement, distàncies i circuit: 
18,45 h : 
1a cursa nascuts l’any 2012 i desprès,       M i F        190m. 
18,55 h: 
2a cursa PRE-BENJAMINS 2010-2011    M i F   C1             600m.  
19,05 h: 
 3a cursa BENJAMINS       2008-2009    M i F   C1             600m. 
19,15 h: 
 4a cursa ALEVINS       2006-2007    M i F   C1 x 2v   1200m. 
19,25 h: 
 5a cursa INFANTILS          2004-2005    M i F    C1 x 3v  1800m. 
               CADETS               2002-2003    M i F   
 
19,35 h             LLIURAMENT DE TROFEUS 
 
19,50 h: 
 6a cursa JUVENILS   2001       M i F    C2 x 3v  4005m. 
 JUNIORS     1999-2000                           M i F 
 PROMESES 1997-1998                           M i F 
 SÈNIORS Femení   1996 i anterior 
VETERANES de 40 a 49 anys  
VETERANS de 50 a 59 anys                    M i F   
VETERANS de 60 i més anys                  M i F 
20,15 h: 
7a cursa SÈNIORS Masculí  1996 i anteriors       C3x4v  5340m. 
VETERANS de 40 a 49 anys Masculi 
 
21,00 h:     LLIRAMENT DE TROFEUS 
 
S’estableixen dos circuits: 
C1=Circuit 1:   600 m 
C2=Circuit 2: 1335m. 
En funció de la categoria s’hauran de fer 2, 3 o 4 voltes. 
 
 
Art. 7è PREMIS: 
Tindran trofeu els tres primers de cada categoria. 



A tots els participants se’ls lliurarà una samarreta tècnica, una medalla           
commemorativa dels 40 anys d’atletisme a Torredembarra i una bossa          
cortesia de l’Ajuntament de Torredembarra i el Club d’Atletisme. 
 
 
 
Art. 8è. AVITUALLAMENT: 
Al finalitzar cada cursa s’oferirà aliment líquid i sòlid a tots els            
participants 
 
Art. 9è. IMATGES: 
Els participants autoritzen als organitzadors l’enregistrament total o parcial,         
mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo o qualsevol altre         
mitjà i en cedeixin tots els drets de difusió (xarxes socials, premsa, etc.) que              
considerin oportú, sense que tinguin dret a rebre cap compensació          
econòmica. 
 
Art. 10è.- RESULTATS I CLASSIFICACIONS: 
Els resultats es faran públics el maetix dia de la prova a la web              
http://www.lasttiming.es/events, així com rebran la classificaciópersonal al       
correu indicat en la inscripció. 
 
Art.11.- ORGANITZA LA TEVA VISITA A TORREDEMBARRA 
Enllaç de la pàgina de turisme de Torredembarra, on podeu trobar           
allotjaments, restaurants i altres activitats. 
http://www.turismetorredembarra.cat/ 
 
Art.12è.- L’organització declina tota responsabilitat dels possibles       
perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits tant            
abans, com durant o desprès que tingui lloc.  
Art. 13è.- Les reclamacions s’hauran de dirigir al Jutge àrbitre de la prova,             
durant el lliurament de premis no es podran fer reclamacions. Quan finalitzi            
el lliurament de premis s’acceptaran reclamacions i, si s’escau es          
realitzaran les corresponents esmenes. 
Art. 14è.- A totes les curses no es podrà córrer al costat dels atletes. 
Art. 15è.- Pel sol fet de participar s’accepta aquest reglament. 
 
Torredembarra,1 de febrer de 2018. 
Secretari tècnic.  
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Horaris, categories, distàncies i circuits: 
18,45 h : 
1a cursa nascuts l’any 2012 i desprès,        M i F                  190m. 
18,55 h: 
2a cursa PRE-BENJAMINS 2010-2011    M i F   C1             600m.  
19,05 h: 
 3a cursa BENJAMINS       2008-2009    M i F   C1             600m. 
19,15 h: 
 4a cursa ALEVINS       2006-2007    M i F   C1 x 2v   1200m. 
19,25 h: 
 5a cursa INFANTILS          2004-2005    M i F    C1 x 3v  1800m. 
               CADETS               2002-2003    M i F   
 
19,35 h             LLIURAMENT DE TROFEUS 
 
19,50 h: 
 6a cursa JUVENILS   2001       M i F    C2 x 3v  4005m. 
 JUNIORS     1999-2000                           M i F 
 PROMESES 1997-1998                           M i F 
 SÈNIORS Femení   1996 i anterior 
VETERANES de 40 a 49 anys  
VETERANS de 50 a 59 anys                    M i F   
VETERANS de 60 i més anys                  M i F 
20,15 h: 
9a cursa SÈNIORS Masculí  1996 i anteriors       C3x4v  5340m. 
VETERANS de 40 a 49 anys Masculi 
 
21,00 h:     LLIRAMENT DE TROFEUS 
 
 
C1=Circuit 1:   600 m 
C2=Circuit 2: 1335m. 
 



 
 
 
 
 
 


