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Descripció de l'activitat

La Unió Colomenca d’Atletisme amb la col·laboració del Departament d’Esports de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, organitza el diumenge 18 de novembre de 2018,  el XLVII Cros
Antonio Amorós, XXXVI Gran Premi Internacional  UCA i  XLVII  Campionat  Escolar de Cros
Antonio Amorós, per fomentar i promocionar l'esport de l'atletisme a la ciutat.

Durant la matinal  es realitzaran 14 curses que donaran cabuda a totes les categories, 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 200 atletes per
les  característiques  del  circuit.  En  aquesta  carrera  es  cobrarà  una  inscripció  de  3  euros,
corresponent a les despeses de gestió de la inscripció i de la llicència d'activitat física.

Organizació: 

   Unió Colomenca d’Atletisme. Contacto: Antonio Gil Granados: agilgra@gmail.com,

     Daniel García Bello: 676 55 40 87 / daniel.garcia.bello.88@gmail.com  

Departament d’Esports  de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Col·laboradors: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Federació  Catalana

d’Atletisme,  Consell Esportiu del Barcelonés Nord, Secretaria General de l’Esport de la

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona.

mailto:agilgra@gmail.com
mailto:daniel.garcia.bello.88@gmail.com


Reglament del XLVI Cros Antonio Amorós.
XXXVII Gran Premi Internacional UCA.

Art. 1. El club Unió Colomenca d’Atletisme amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, el patrocini de

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la col-laboració del Departament d’Esports, organitza el XLVII Cros

Antoni Amorós, que se celebrará el proper dia 18 de Novembre de 2018, a partir de les 9.00h. al circuit del parc

de Can Zam, amb sortida i arribada a les Pistes d’Antonio Amorós.

Art. 2. Els horaris i les distancies de les curses, així com el plànol del recorregut, s’indiquen en un full annex.

Art. 3.  Tots els atletes federats, hauran de tenir la seva llicència corresponent, tramitada per a la temporada en

curs.

Art. 4. 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  daniel.garcia.bello.88@gmail.com  o

agilgra@gmail.com.

El termini d’admisió finalitza a les 9 hores del dilluns 12 de Novembre de 2018.

Art.  5.  Cada participant  només podrà  participar  en una sola  prova.  El  fet  de  participar  en  dues curses  es

penalitzarà amb la desqualificació en ambdues proves.

Art. 6. A totes les curses hi haurà dues classificacions, una d’individual i una altra per equips de quatre corredors.

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 a les categories juvenil  femení,  junior  femení i

promesa femení es farà comptant només les tres primeres classificades.

Art. 7 Premis. Es donarà un premi als tres primers classificats de cada categoria. En veterans s’estableixen tres

categories (A de 35 a 44 anys, B de 45 a 54 anys i C de 55 anys en endavant). També hi haurà premi per als

primers equips de quatre atletes sènior masculí, sènior femení, veterà masculí i veterà femení. 

Art. 8. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al jutge arbitre, acompanyades 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.

Art. 9. Les curses només es podran suspendre per inclemència del temps, o per qualsevol altre problema, si

ho determina el jutge àrbitre.

Art. 10.  Tot allò no previst en aquest Reglament es resoldrà d’acord amb el Reglament de la IAAF (Federació

Internacional d’Atletisme).

https://xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2018/prebenjami/inscripcio/participativa
https://xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2018/open/inscripcio/run
https://xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2018/cadm/inscripcio/e-f


Art.  11.  El  club  Unió  Colomenca  d’Atletisme,  la  Federació  Catalana  d’Atletisme  i  el  Consell  Esportiu  del

Barcelonés Nord no es fan responsables del perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els

participants i espectadors durant aquesta competició.

Art. 12. Totes les curses es controlaran informàticament mitjançant un xip incorporat al pitrall. Aquest pitrall serà

imprescindible  per  disputar  la  cursa  i  donar-ne  la  classificació  oficial.  No  hi  haurà  per  tant  “Xip  groc”  de

Championchip, per donar accessibilitat a tot tipus de corredors.  

Art.  13.  A les 9.00 hores es celebrarà una cursa OPEN per a  atletes no federats  majors de 18 anys.  Les

inscripcions es faran via www.xipgroc.cat i es limitarà el número de inscrits a 200.  El preu de inscripció per a

aquesta cursa és de 3€ que inclouen les despesses de tramitació i la llicència d’activitat física per a aquesta

prova, així com els costos d’inscripció i s’abonarà de forma telemàtica a la web.

Art. 14.  S’habilitarà una “fira del corredor” la tarda del dissabte 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-

la, juntament amb els dels clubs federats. Aquest pitrall s’haurà de recollir, com a molt tard, mitja hora abans de

l’inici de la cursa.

Art. 15. El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica l’acceptació total del que estableix aquest Reglament.



Reglament XLVII Campionat Escolar de Cros Antonio Amorós.

Article  1.  La Unió  Colomenca d’Atletisme,  amb l’autorització  i  el  patrocini  de l’Excm.  Ajuntament  de  Santa

Coloma de Gramenet i amb la col·laboració del Departament d’Esports, organitza el XLVII Campionat Escolar de

Cros, que se celebrarà el proper dia 18 de Novembre de 2018, a partir de les 9,00 hores, al circuit de Can Zam de

Santa Coloma de Gramenet, amb sortida i arribada a les pistes d’Antonio Amorós.

Article 2. Les inscripcions, es realitzaran a través de la web www.xipgroc.cat. Podreu trobar-les en l’apartat de

curses de Novembre, enllaçades a la pàgina de la UCA o amb major facilitat clicant en aquest enllaç, que us du

directe  al  formulari  d’inscripció.  Qualsevol  dubte  en  realitzar-les  podeu  contactar  amb

daniel.garcia.bello.88@gmail.com o agilgra@gmail.com.

El termini d’admisió finalitza a les 9 hores del dia 12 de Novembre de 2018.

Article 3.  Cada participant solament tindrà dret a participar en una prova. Si participa en dues, se’l penalitzarà

amb la desqualificació en ambdues proves.

Article 4. 

Les Edats Escolars seran les mateixes que les dels Federats segons consten  en la FCA.

A les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, hi haurà dues classificacions, per equips de quatre corredors,

corresponents a escoles i clubs. La classificació escolar determinarà els campions del XLVII Campionat Escolar

de Cros de Santa Coloma de Gramenet.

Article 5. Es lliuraran tres trofeos als tres primers classificats de cada categoria.

Article 6. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al jutge àrbitre, acompanyades de 50€ com a dipòsit,

i  només s’acceptaran fins a 30 minuts  després de coneguda la  classificació  de la cursa.  En el  supòsit  que

s’accepti la reclamació, es tornarà el dipòsit.

Article 7. Les curses només se suspendran, si així ho determina el jutge àrbitre, per inclemència del temps o per

qualsevol altre problema. El seu veredicte serà inapel·lable.

Article 8. La Federació Catalana d’Atletisme resoldrà tot el que no preveu aquest Reglament.

Article  9.  La Unió  Colomenca d’Atletisme  i  la  Federació  Catalana  d’Atletisme no  es  fan  responsables  dels

perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i els espectadors durant aquesta

competició.

Article 10. El cronometratge de totes les curses, menys la categoria prebenjami, es controlaran informàticament,

mitjançant un pitrall amb xip incorporat que es durà posat al pit. Aquest pitrall serà imprescindible per disputar la

cursa i donar-ne la classificació oficial.

https://xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2018/cadm/inscripcio/e-f
https://uca.cat/categoria/curses/cros-amoros/


MOLT IMPORTANT

Article 11. INSCRIPCIONS ESCOLARS. 

Per primer cop, aquest any, les Inscripcions escolars es faran emprant la plataforma  www.xipgroc.cat.  Per a

realitzar-la  serà  imprescindible  introduïr  les dades personalsde  l’alumne,  incloent  el  codi  de la  seva  targeta

sanitària (per assegurar-lo adequadament),  així com les bàsiques (DNI i noms i cognoms) d’un responsable legal

major d’edat.

La Unió Colomenca d'Atletisme, lliurarà tota la documentació necessària al Departament d'Ensenyament, perquè
aquest el reparteixi per tots els col·legis, així com procurarà realitzar reunions informatives d’aquest canvi en el
model d’inscripció amb els diferents responsables esportius del centre.
D'aquesta manera el Cros es convertirà en un objectiu esportiu important a l'escola, amb la supervisió directa
iimprescindible  del  director/a  del  centre  i  el  responsable  esportiu,  que  vetllaran  pel  perfecte  compliment  del
reglament escolar i de les normes exigides, per a la inscripció correcta dels alumnes, dintre del termini i en la forma
escaient.  Aquells  que no el  realitzin  en temps i  forma,  no podran realitzar  el  Cros Els  participants permeten
explícitament 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.
El  participant,  pel  fet  d’inscriure’s  a  la  prova,  autoritza  expresament  a  la  FCA,  a  l’organització  i  els  seus
patrocinadors, les imatges fixes i/o en moviment, de les persones participants. aquestes imatges podran figurar en
tot tipus de suport gràfic.

El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica l’acceptació total del que estableix aquest reglament.



18 NOVEMBRE 2018

XLVII   CROS ANTONIO AMORÓS
XXXVI GRAN PREMI INTERNACIONAL UCA
XLVII CAMPIONAT DE CROS ESCOLAR ANTONIO AMORÓS

HORARI CURSES

CURSA HORA        CATEGORIA                                                                                     DISTÀNCIA      VOLTES  

      1          09.00        OPEN                                No federats majors de 18 anys              4.960 m     2 al D            

      2          09.30        CADET MASCULÍ               Escolar i Club (04/05)   (Sub 16)             2.890 m    1 al A i 1 al D  
    3          09.45        CADET FEMENÍ                Escolar i Club (04/05)     (Sub 16)             1.900 m    1 al A i 1 al C  
 

      4          10.00        INFANTIL MASCULÍ          Escolar i Club (06/07)      (Sub 14  )         2.530 m     1 al D              

      5          10.20        INFANTIL FEMENÍ             Escolar i Club (06/07)    (Sub 14  )            1.540 m      1 al C             

      6          10.40        ALEVÍ MASCULÍ               Escolar i Club (08/09)         (Sub 12)            1.540 m      1 al C               

      7          10.55        ALEVÍ FEMENÍ                 Escolar i Club (08/09)         (Sub 12)            1.020 m      1 al B             

 8    11.10 JUVENIL MASCULÍ     Esc. i Club (02/03)    (Sub 18)   5.840 m   1 al B i 2 al D

JUNIOR MASCULÍ       00/01)                   (Sub 20)        5.840 m        “

Màster VETERÀ MASCULÍ A (De 35 a 44 anys)       5.840 m        “

Màster VETERÀ MASCULÍ B (De 45 a 54 anys)       5.840 m        “

            Màster        VETERÀ MASCULÍ C        (De 55 anys en   endavant  )                     5.840 m                 “         

 9    11.40 JUVENIL FEMENÍ Escolar i Club (02/03  )    (  Sub 18)   4.960 m    2 al D
JUNIOR FEMENÍ (00/01)                 (Sub 20)        4.960 m        “

PROMESA FEMENÍ      (97/98/99)             (Sub 23)        4.960 m        “

SENIOR FEMENÍ (1996 i anteriors fins a veterà)       4.960 m        “  

Màster VETERÀ FEMENÍ A (De 35 a 44 anys)       4.960 m        “

Màster VETERÀ FEMENÍ B (De 45 a 54 anys)       4.960 m        “

              Màster          VETERÀ FEMENÍ C          (De 55 anys en endavant  )                      4.960 m                   “         

        10     12.10      SENIOR MASCULÍ         (1996  i  anteriors fins a veterà)            8.830 m     1 al C i 3 al D  
                                 PROMESA MASCULÍ        (97/98/99)                         (Sub 23)          8.830 m      1 al C i 3 al D  
          11      12.45        BENJAMÍ FEMENÍ                 Escolar i Club (10/11)    (Sub 10)            1.020  m      1 al B           
              12      13.00        BENJAMÍ MASCULÍ              Escolar i Club (10/11)         (Sub 10)            1.020  m      1 al B           

          13      13.15        PRE-BENJAMÍ FEMENÍ      Escolar (12/13)               (Sub 8)              500  m       1 al A           

          14      13.30        PRE-BENJAMÍ MASCULÍ   Escolar (12/13)               (Sub 8)             500 m      1 al A           

 
  CIRCUIT  A 500 M
  CIRCUIT  B 920 M
  CIRCUIT  C          1440 M
  CIRCUIT  D          2430 M
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