
CROS FEDERAT
Aquesta és una guia pràctica per l’inscripció dels federats de qualsevol  edat:  Juniors,
Juvenils,  Promeses, Seniors,  Veterans, però també categories de Promoció. El  mateix
programa d’inscripció ja us situarà en la categoria adequada pel vostre any de naixement. 

Per qualsevol dubte us deixem els nostres contactes com administrados del Cros Amorós,
procurarem solucionar-vos-el amb prestesa!

Daniel: 676 55 40 87 / daniel.garcia.bello.88@gmail.com
Antonio: 680 26 93 21 / agilgra@gmail.com 

Inscripció

És una prova competitiva, en la que podreu consultar els resultats tan a la nostra pàgina
com a la del cronometrador, i en el que en categories de promoció participaran alhora
escolars  i  federats,  per  categories  d’edat  (de  benjamí  a  cadet)  que  seran  premiats
diferentment.

Veureu que la inscripció és ràpida i intuïtiva. Així que la podeu realitzar des del club o bé
cadascun dels vostres atletes individualment. Som-hi!

Formulari d’inscripció

On trobar-lo? Podreu accedir-hi des de la web de la UCA o de Championchip. Però el 
més fàcil es que cliqueu aquí, veureu que apareix un formulari com el de la imatge 
inferior:

Els camps en asterisc vermell són els únics imprescindibles, i en el cas que l’inscrit
sigui un menor d’edat, les dades del responsable legal de l’infant. En qualsevol cas, pel fet
d’estar federat no caldrà realitzar una assegurança específica per l’event i  no cal que
aporteu informació referent a la targeta sanitària.
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Introduïm  les  dades  personals  del  participant  sol·licitades  a  la  banda  esquerra  del
formulari, marcant la casella de federat (veureu que se us obre un nou camp en el que
haureu d’introduïr el número de la vostra llicència). 

Si  som majors d’edat ja podrem passar a la part  esquerra, però si  l’inscrit  era menor
d’edat...  Ens hauria passat  que el  formulari  s’actualitzaria  al  introduir  la  seva data de
naixement (el programa corrobora que és menor de d’edat), de manera que s’obre una
nova finestra.



Aquesta finestra demanarà quin parentiu guarden el tutor i l’alumne (en un desplegable
amb les opcions: mare, pare o tutor), del que haurem de facilitar el Nom, el Cognom i el
DNI del tutor. Fixeu-vos, just a sota, que al ser menor d’edat no caldrà complimentar el
DNI de l’alumne (legalment pot no tenir-lo).

Passarem en aquest cas a complimentar les dades de la dreta. Recordeu que les úniques
imprescindibles per realització la inscripció són les marcades amb un asterisc vermell:

Fixeu-vos que us proposem apuntar el correu com a corredor. Si és menor i no disposa
de correu o preferiu centralitzar la informació introduïu el correu del responsable del club i
així sabrem que en qualsevol cas ens hem de dirigir a vosaltres.

El  que és  importantíssim és que  indiquin  en el  camp Club o  Escola  a  quin  Club
pertanyen, ja que ens permet a nosaltres centralitzar la feina quan preparem dorsals i
poder-vos-els entregar a primera hora del mateix  18 de Novembre a les pistes Antoni
Amorós.



Per  últim,  però  no  menys  ressenyable!  No  podreu  tancar  cap  inscripció  sense
l’acceptació de les condicions de compra i del reglament de la cursa. En cas de tenir
dubtes de cap dels dos, teniu l’accés als dos en els camps grocs que acompanyen el tic.

Ens veiem el 18 de Novembre!

Esperem que aquesta guia us hagi estat útil i ja estigueu inscrits adequadament! Si és
així, segur que entre tots farem que Santa Coloma sigui una gran festa el tercer diumenge
de Novembre. Qualsevol  crítica, proposta, inconsistència referent a la inscripció o
aquest mateix document feu-nos-el arribar. Gràcies per ajudar-nos a millorar!

Daniel: 676 55 40 87 / daniel.garcia.bello.88@gmail.com
Antonio: 680 26 93 21 / agilgra@gmail.com 
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