
REGLAMENT DEL CROS D’AGRAMUNT 

 

• L’Ajuntament d’Agramunt, el Club Atlètic Escatxics, el Consell Esportiu de l’Urgell amb la 

col·laboració de les Associacions de Pares i Mares dels centres escolars de la població, 

organitzen el Cros d’Agramunt 2022, prova del Circuït Escolar de Cros –Trofeu Diputació de 

Lleida 2021-22, el qual tindrà lloc el diumenge 23 de gener de 2022 

• Podran participar, gratuïtament, tots els atletes que hagin realitzat les inscripcions pertinents 

i gaudeixin de la corresponent assegurança i/o llicència esportiva tramitada pel seu Consell 

Esportiu. Si no es disposa d’aquesta, es podrà gestionar a través dels Consells Esportius de 

referència, ja sigui anual (preu: 6,50€) o puntual el mateix dia del Cros, en el cas de la Cursa 

dels adults (preu: 2,00€). 

 

• Data límit d’inscripció el proper dimecres 19 de gener de 2022. 

 

• Les inscripcions s’han de cursar mitjançant l’enllaç del DROPBOX , el trobareu a la web del 

Circuit Escolar de Cros lleidatà. Igualment, cal enviar el full d’inscripció 

a: esports4@garrigues.cat o a pme@agramunt.cat 

 

• Les inscripcions per a categories de veterà i sènior són gratuïtes, però cal fer la inscripció (es 

podran realitzar el mateix dia) 

 

• No es faran inscripcions per les curses escolars el mateix dia de la Cursa.  

 

• S’establirà una classificació general individual de cada categoria, des de prebenjamí fins a 

veterans. Al pertànyer al Circuit Escolar de Cros dels JEEC, Trofeu Escolar de Lleida, els 

resultats obtinguts puntuaran per a la classificació provincial. 

 

• P-3, P-4 i P-5 no es faran classificacions. 

 

• S’atorgarà premi als 6 primers classificats/des en categories de prebenjamins a veterà. 

• En les categories P-3, P-4 i P-5 hi haurà una medalla per a tots els atletes 

• Els corredors hauran de presentar-se amb el dorsal corresponent a la part davantera. 

• Hi haurà control de sortida, els participants hauran de presentar-se amb 10 minuts d’antelació 

abans de l’inici de cada cursa. 

• L’organització situarà a tot el circuit el nombre de controls suficients per assegurar la correcta 

i esportiva disputa de la prova. 

• Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Director de Cursa una vegada acabada la prova, 

abonant 30 euros que es retornaran en cas que la reclamació sigui favorable a l’atleta. 

• L’organització no es fa responsable dels accidents que puguin tenir els participants durant la 

cursa. 

• Si un atleta ha comès irregularitats durant la cursa pot ser desqualificat. 

• L’organització podrà decidir tot allò que no consti en aquest reglament. 

• El corredor que arribi sense dorsal quedarà desqualificat. 



• El fet de participar a la cursa suposa l’acceptació del present reglament i de publicacions 

d’imatges, vídeos i classificacions en qualsevol mitjà de comunicació, pàgines d’internet, 

propaganda.. 

 

• Els atletes hauran de complir la normativa COVID que estigui vigent en aquest moment. La 

mascareta és obligatòria en tot moment, el jutge de sortida dirà quan es pot treure. Un cop 

s’hagi arribat a la meta els atletes s’hauran de tornar a posar la mascareta el més ràpid 

possible. 

 

 

 

 

 

 


