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SANTA CRISTINA D’ARO · COSTA BRAVA

HO ORGANITZA HI COL·LABORA



 ARTICLE 1
L’Ajuntament de Santa Cristina amb la col·laboració del Club Atlètic Santa Cristina, per delegació de la Federació Catalana 
d’Atletisme i la RFEA, organitza el CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS INDIVIDUAL que se celebrarà el dia 13 de febrer 
del 2021 a la zona Esportiva de Santa Cristina d’Aro.

 ARTICLE 2
Els horaris i distàncies aproximades de les curses són els següents: 

HORARI CATEGORIA DISTANCIA VOLTES
9:30 SUB14 F 2.000 mts 1 G + SA

9:45 SUB14 M 2.700 mts 1 P + 1 G + SA

10:05 SUB16 F 2.700 mts 1 P + 1 G + SA

10:20 SUB16 M 4.500 mts 1 P + 2 G + SA

10:45 SUB18 F 3.800 mts 2 G + SA

11:10 SUB18 M 5.600 mts 3 G + SA

11:35 SUB20 F 5.600 mts 3 G + SA

12:00 SUB20 M 7.400 mts 4 G + SA

12:30 SENIOR/SUB23 F 9.200 mts 5 G + SA

13:05 SENIOR/SUB23 M 9.900 mts 1 P + 5 G + SA

13:50 SUB12 F 1.600 mts 2 P + SA

14:05 SUB12 M 1.600 mts 2 P + SA

14:15 SUB10 F 900 mts 1 P + SA

14:30 SUB10 M 900 mts 1 P + SA

G= volta gran 1.800 mts  P= volta petita 700 mts  SA= Sortida+Arribada 200 mts

L’horari d’entrada a la Cambra de Requeriments serà 15 minuts abans de cada prova. 
Les categories que participen en aquest Campionat són SUB 10-12-14-16-18-20-23 i Sènior (a la categoria Sènior també 
podran participar atletes de més de 35 anys). 

  ARTICLE 3
Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a la temporada en curs. 

  ARTICLE 4 INSCRIPCIONS 
Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del sistema d’inscripcions ISIS disponible a la web de la FCA  
(https://isis.rfea.es/sirfea2/). S’admetran inscripcions fins el dia 8 de febrer inclòs. No s’acceptarà cap inscripció que 
no s’hagi fet en aquest format. Degut a les condicions especials en les que ens trobem, únicament s’acceptaran les 
inscripcions d’atletes amb llicència federativa catalana i/o espanyola. Les categories SUB8, així com les inscripcions que 
es vulguin fer per escola queden excloses d’aquesta competició.

  ARTICLE 5
El lliurament de dorsals i xips es farà per clubs, a un únic responsable d’aquest, i fins a 1 hora abans de l’inici de la 1ª 
prova a la secretaria muntada a aquests efectes al mateix circuit del Cros (A les curses on participin simultàniament més 
d’una categoria, s’assignaran dorsals diferenciats).

5.1 Els participants hauran d’entrar a la zona d’escalfament fins a 45 min abans de l’inici de la seva prova. A l’entrar es 
prendrà mesura de la temperatura i no es permetrà la sortida d’aquesta zona fins el moment indicat per l’organització.
5.2 S’habilitaran un seguit d’entrades i sortides ben indicades per accedir al recinte de les pistes d’atletisme. L’accés, 
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però, quedarà restringit a 2 persones per club que participi (1 Delegat + 1 Entrenador) a la competició i hauran de ser 
indicades al correu que s’enviï al organitzador, (clubatleticsantacristina@gmail.com) indicant els seus noms, cognoms, 
correu electrònic, número de telèfon, DNI/NIE i responsabilitat (Delegat o Entrenador). Adjuntem full excel per omplir.
5.3 Per tal de desplaçar-se i entrar al recinte esportiu, a l’apartat d’ANNEX es troben els documents de responsabilitat. 
En el cas del certificat autoresponsable de desplaçament, també es pot fer digitalment al següent link:   
https://certificatdes.confinapp.cat/#/. El document de declaració responsable de salut respecte a la COVID19 ha de 
portar-se en format físic.
5.4 El participant es compromet a complir totes les exigències i recomanacions que faci la organització per evitar 
contagis pel Covid-19.
5.5 El participant es compromet a no sortir a la cursa si nota símptomes que poguessin ser compatibles amb el 
contagi del Covid-19. Es prendrà la temperatura en el moment d’entrada a la zona d’escalfament que ha d’estar 37,2º 
o inferior. Amb una temperatura superior no es podrà accedir dins de la instal·lació ni sortir a pista i no tindrà dret 
a reclamar la inscripció. Mentre no es dugui a terme activitat física, serà obligat dur la mascareta dins del recinte 
esportiu.
5.6 El participant declara que és coneixedor i accepta i assumeix que en la situació actual existeix un risc objectiu de 
contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a la organització en cap cas.

 ARTICLE 6 CLASSIFICACIÓ 
A totes les curses hi haurà dues classificacions: la individual i per equips:  

• Individual: A la cursa Sènior-Sub23, que participen conjuntament, es farà una classificació general amb tots els 
participants que decidirà el Campionat Absolut i una altra només amb els atletes Sub23, amb l’objectiu de donar a 
conèixer la classificació dels atletes d’aquesta categoria.
Els atletes estrangers i els que no pertanyin a la Federació Catalana d’Atletisme no poden assolir el títol de Campió de 
Catalunya Individual, a excepció dels atletes estrangers que hagin tramitat per 3r. any consecutiu llicència per la FCA 
que, en aquest cas, tindran dret al premi oficial i per tant podran ser Campions de Catalunya.
Els atletes andorrans no es consideren estrangers.

• Clubs: A la cursa Sènior-Sub23, que participen conjuntament, es faran dues classificacions per equips, una per a la 
categoria absoluta amb atletes de les categories sub 23 i absoluta i una altra classificació només per a la categoria 
Sub23. 

En aquesta classificació només podran puntuar els atletes que tinguin tramitada llicència pel club que puntua, és a 
dir no puntuaran els atletes dels clubs associats. Només pot puntuar un atleta estranger per club i categoria, sempre 
que disposi de la llicència en vigor. Els atletes andorrans no es consideren estrangers i els atletes estrangers que 
hagin tramitat per 3r any consecutiu llicència amb la FCA, a efectes de classificació, no es consideraran estrangers. 
La puntuació per Clubs es farà atorgant 1 punt al primer classificat, 2 al segon ... i així successivament, guanyarà 
l’equip que obtingui menys punts i en cas d’empat classifica primer l’equip que tingui l’últim atleta que puntua millor 
classificat. 
La classificació per equips es farà en base als millors corredors classificats amb llicència per un club català, segons 
el quadre següent :

 
Absolut masculí 4 Absolut femení 4

Sub 23 masculí 4 Sub 23 femení 3 

Sub 20 masculí 4 Sub 20 femení 3 

Sub 18 masculí 4 Sub 18 femení 4

Sub 16 masculí 4 Sub 16 femení 4

Sub 14 Masculí 4 Sub 14 femení 4

Sub 12 masculí 4 Sub 12 femení 4 

Sub 10 masculí 4 Sub 10 femení 4 

No classificaran com a equip aquells clubs que no presentin a la línia de sortida com a mínim 4 o 3 corredors (segons 
correspongui), no quedant limitat el nombre màxim de participants per club.
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 ARTICLES 7 PREMIS
• Campionat de Catalunya Individual: Medalla als tres primers classificats catalans de cada categoria que tinguin 

llicència per la Federació Catalana d’Atletisme, tant masculins com femenins.  
• Clubs: Trofeus als 3 primers equips classificats de cada categoria, tant femenins com masculins 
• Premis en metàl·lic: Els premis en metàl·lic aniran destinats a la categoria absoluta masculina i femenina. 

Optaran a aquests premis els atletes que tinguin possibilitats de poder representar a Catalunya en el Campionat 
d’Espanya, per tant, en el cas d’atletes estrangers tindran opció els dos primers atletes estrangers en categoria 
masculina i una en categoria femenina classificats entre els 5 primers. 

 ARTICLE 8
Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts desprésde coneguda la classificació de la 
cursa. Aquest un cop considerades totes les provespresentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a l’interessat. Si 
aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d’apel·lació. 
Les reclamacions al Jurat d’apel·lació es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 50 €, com a dipòsit, el qual serà 
retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’apel·lació seran inapel·lables. Encara que 
aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències noves concloents. 

 ARTICLE 9
Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre problema que determini 
el Jutge Àrbitre. 

 ARTICLE 10
Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme d’acord amb el reglament de la 
I.A.A.F, i la Normativa de Competicions de la Federació Catalana d’Atletisme. 

 ARTICLE 11
L’organitzador 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 espectadors durant aquesta competició. 

 ARTICLE 12
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes d’aquest Reglament.
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VOLTA GRAN 1.800 mts

CIRCUITS

VOLTA PETITA 700 mts
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ZONA ESCALFAMENT

ZONA CLUBS

SORTID
A

ARRIBADA

CAMBRA
REQUERIMENTS

RECOLLIDA
DORSALS

(només delegats)

ZONA ESPORTIVA SANTA CRISTINA D’ARO
Pont de la Font del Rei, 1

17246 Santa Cristina d’Aro
(Girona)

GOOGLE MAPS:        CLIC AQUÍ ó

ZONA DE SERVEIS
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https://goo.gl/maps/Q1ZJkvKV4Y53MnCo6


RESTAURANTS

Can Roquet
Plaça de l’Esglesia s/n  
(Romanyà de la Selva)

972 83 30 81

Pizza Rey
C/ Pere Geronès, 1

622 05 35 99

Can Barnés
C/ Teulera, 52-54

972 83 70 12

Can Xerta
Camí Fondo, 21

972 83 82 83

Restaurant Forat 19
Club Golf d’Aro, Urb. Mas Nou

872 59 15 15

La Ruta Baviera
Crta. GI 662 km. 1, 2

972 83 81 75

Restaurant Solius
Crta. De Girona a Sant Feliu  

km. 27, 7
972 83 62 34

9Romanyà
C/ Josep Pla, 1 - C/ Teulera, 53

972 83 81 37

ALLOTJAMENTS

Hotel Sallés Mas Tapiolas
Crta. C65, Km 7  

Veïnat de Solius, s/n
972 83 70 17

Habitatges Mariona 
(Allotjament turístic)

C/ Manuel Carruzo, 1  
(Romanyà de la Selva)

972 83 31 06

Casa Santa Elena
Barri de Solius, 18

972 83 70 21

La Daina Rural  
(Allotjament turístic)

C/ Mercè Rodoreda i Guirguí, s/n, 
Can Badoret  

(Romanyà de la Selva)
686 95 43 90

Hostal Can Barnés
C/ Teulera, 52-54

972 83 70 12

BARS I CAFETERIES

Bar Cafeteria El Pas
C/ Pere Geronès, 13 15

972 60 78 97

Bar Cal Fran
C/ Teulera, 148
972 83 75 29

Bar I Perquè?
C/ Ridaura, 8
972 83 58 35

Bar Riu d’Or
C/ Teulera, 11
972 83 81 88

Cafeteria Olympia
C/ Comerç, 41
972 83 77 75

El Celler d’en Quim
C/ Pau Casals, 22

872 21 36 27

Can Pijuan
Plaça Mossèn Baldiri i Reixac, 7

972 83 70 74
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ON MENJAR I ON DORMIR
Feu un clic            a sobre del nom de l’establiment que us interessi i us enllaçarà amb la seva ubicació a 

Google Maps.
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https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Can+Roquet/@41.8537189,2.9666349,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1sPla%C3%A7a+de+l%E2%80%99Esglesia+s%2Fn++(Romany%C3%A0+de+la+Selva)!3m4!1s0x12bb0337ecfb4edf:0xc83d3b3c68b39871!8m2!3d41.8537189!4d2.9841444
https://www.google.com/maps/place/Pizza+Rey/@41.8116707,2.9972504,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb03ed65426e67:0x95647f46e46d8cad!8m2!3d41.8116667!4d2.9994444
https://www.google.com/maps/place/Hostal+Barnes/@41.812187,2.995898,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12bb03ed4929e8bb:0x77057fdabb80f5a2!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.812183!4d2.998092
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Can+Xerta/@41.8139765,3.0010082,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb03ee84b4174f:0xe274f0dca1febd6b!8m2!3d41.8139725!4d3.0032022
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Forat+19/@41.8362367,3.0130716,15.93z/data=!4m5!3m4!1s0x12bb03d5805cbd49:0xa9fb7e0d76dd572c!8m2!3d41.8378626!4d3.0173879
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Grill+Ruta+Baviera/@41.8125515,3.0073728,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb03e51ae6379b:0x194e66cd8a282b05!8m2!3d41.8125475!4d3.0095668
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Solius/@41.8125861,2.9920036,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1sRestaurant+Solius!3m4!1s0x12bb0398d08813f7:0x2fa3d6d7b6b6f3da!8m2!3d41.819444!4d2.983138
https://www.google.com/maps/place/C%2F+de+Josep+Pla,+1,+17246+Santa+Cristina+d'Aro,+Girona/@41.8130288,2.9929621,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb0392f99a79a9:0xcb9871353abfb9fe!8m2!3d41.8130248!4d2.9951561
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Mas+Tapiolas/@41.819774,2.962006,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x12bb039eba166f77:0x6c5341333c33bbc!2sSuites+Natura+Mas+Tapiolas!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.81977!4d2.9642!3m7!1s0x12bb03b6b50d1fe3:0x1ce0146dab3442ac!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.8190509!4d2.9633226
https://www.google.com/maps/place/Casa+Rural+Mariona/@41.8505702,2.9848993,17.98z/data=!4m12!1m6!2m5!1sManuel+Carruzo,+1++(Romany%C3%A0+de+la+Selva)!5m3!5m2!4m1!1i2!3m4!1s0x0:0xa661854c71b5354b!8m2!3d41.8501441!4d2.987022
https://www.google.com/maps/place/Casa+Rural+Mariona/@41.8505702,2.9848993,17.98z/data=!4m12!1m6!2m5!1sManuel+Carruzo,+1++(Romany%C3%A0+de+la+Selva)!5m3!5m2!4m1!1i2!3m4!1s0x0:0xa661854c71b5354b!8m2!3d41.8501441!4d2.987022
https://www.google.com/maps/place/Casa+Santa+Elena/@41.8139401,2.9662643,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12bb0370368200ab:0x60e67ca9e6a178ff!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.8139361!4d2.9684583
https://www.google.com/maps/place/Casa+Rural+La+Daina/@41.8519354,2.9833892,17z/data=!4m11!1m2!2m1!1sManuel+Carruzo,+1++(Romany%C3%A0+de+la+Selva)!3m7!1s0x12bb025aecfeba1b:0x3b404559d890f0e5!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.853578!4d2.9835505
https://www.google.com/maps/place/Casa+Rural+La+Daina/@41.8519354,2.9833892,17z/data=!4m11!1m2!2m1!1sManuel+Carruzo,+1++(Romany%C3%A0+de+la+Selva)!3m7!1s0x12bb025aecfeba1b:0x3b404559d890f0e5!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.853578!4d2.9835505
https://www.google.com/maps/place/Hostal+Barnes/@41.812187,2.995898,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12bb03ed4929e8bb:0x77057fdabb80f5a2!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.812183!4d2.998092
https://www.google.com/maps/place/Bar+El+pas/@41.8120979,2.9976008,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sBar+Cafeteria+El+Pas+santa+cristina+d'aro!3m4!1s0x12bb03aab8257677:0x460ea29c25faf31!8m2!3d41.812!4d2.99949
https://www.google.com/maps/place/Bar+i+Rostisseria+Cal+Fran/@41.8141558,2.992251,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb0393b2f8b6bd:0x707e4d0effc148aa!8m2!3d41.8141518!4d2.994445
https://www.google.com/maps/place/Bar+iperque/@41.81332,2.9939885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb03382140b85b:0x98555511a0aac0ee!8m2!3d41.813316!4d2.9961825
https://www.google.com/maps/place/Bar+Riu+d'Or/@41.8110451,2.9965392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb03ed5cd944bf:0xb88dac0b181ac589!8m2!3d41.8110411!4d2.9987332
https://www.google.com/maps/place/Cafeteria+Olympia/@41.8121918,2.9979056,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb03ed75d2c891:0x49b4a39a698a4539!8m2!3d41.8121878!4d3.0000996
https://www.google.com/maps/place/El+Celler+d'en+Quim/@41.8131565,2.9970079,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bb03ed3e0821cd:0xae4bfe02537361d5!8m2!3d41.8131525!4d2.9992019
https://www.google.com/search?q=can%20pijoan%20santa%20cristina%20d%27aro&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwimm6mM2dzuAhVztXEKHcA7AhQQvS4wBnoECAUQJg&biw=1501&bih=1193&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=16396586665491458332&lqi=Ch9jYW4gcGlqb2FuIHNhbnRhIGNyaXN0aW5hIGQnYXJvWjUKCmNhbiBwaWpvYW4iH2NhbiBwaWpvYW4gc2FudGEgY3Jpc3RpbmEgZCBhcm8qBggCEAAQAZIBCWNha2Vfc2hvcA&rlst=f#rlfi=hd:;si:;mv:[[41.82069130000001,2.9987068],[41.812099499999995,2.9646159]]
http://www.visitsantacristina.cat

