
Diumenge, 15 de gener de 2017
Camp de futbol de Palmanyola, a

partir de les 10:00 hores



15-gener-2017

HORARI

Cursa Hora Categoríes Metres

1 10:00 Cadet femenina + Infantil masculina 3.500

2 10:20 Infantil femenina 2.500

3 10:30 Aleví femenina 1.500

4 10:40 Aleví masculina 1.500

5 10:50 Benjamí femenina 750

6 11:00 Benjamí masculina 750

7 11:10 Iniciació femenina 400

8 11:15 Iniciació masculina 400

9 11:25 CROS POPULAR DIANA ATHLETIC CLUB (*) 6.000m

10 12:00 Juvenil femenina + Júnior femenina + Veteranes 
femenina + Cadet masculina + Veterans masculina
M55 a M70

5.000m

11 12:25 Veterans masculina M35 a M50 + Juvenil 
masculina + Júnior masculina + Absoluta femenina

7.000

12 13:00 Promesa masculina + Absoluta masculina 10.000

(*) Participació d'atletes sense llicència federativa majors de 18 anys. Categories: Senior 
masculí i femení (fins 39 anys), Veterans 40-49 anys masculí i femení, Veterans 50-59 
anys masculí i femení, i Veterans +60 anys masculí i femení.

NORMATIVA CROS FEDERAT

Art  1.  L'  inscripció  a  les  categoríes  Infantil,  Cadet,  Juvenil,  Junior,  Promesa,  Absolut  i
Veterà es realitzarà a través d'Internet mitjançant l'Extranet RFEA, siguent el  límit  per
inscriurer-se  dijous  12  de  gener.  Tant   les  llicències  autonòmiques  com les  llicències
nacionals  i  les  llicències  autonòmiques  cross/ruta.  Aquells  atletes  amb  licència
INDEPENDENT,  llicència  per  un  club  d'altre  comunitat  o  llicència  per  altre  federació
territorial (nacional, autonòmica o autonòmica de ruta i cross) tramitarán la seva inscripció
a través de la direcció de correu faib@faib.es. Els atletes de les categoríes Infantil, Cadet i
Juvenil tendran que haver tramitat l'Excel o quíntuplo escolar i pagat el seu seguro per
poder participar a la prova.

Art 2. Les categoríes integrants dels Jocs Esportius Escolars (INICIACIÓ, BENJAMÍ, ALEVÍ)
no realitzaran inscripción. Podrán participar totss aquells atletes que estiguin inscrits als

mailto:faib@faib.es


Jocs Esportius Escolars amb els seus respectius clubs,  col·legis o entitats (que haguin
tramitat i validat el seu quíntuplo virtual y abonat el seguro).

Art 3. Els atletes podran participar únicament a la prova indicada per la seva categoría, els
atletes veterans podran participar a més en la prova absoluta, sempre i  quant s'hagin
inscrit previament.

Art  4.  Les inscripcions a  les  categoríes  dels  Jocs Esportius Escolars  i  a les  categoríes
escolars és gratuita, a la resta de categoríes l'inscripció costarà 1 EUR.

Art 5. A les proves dels Jocs Esportius Escolars i a les proves Escolars s'entregarà medalla
als 3 primers classificats de cada categoría.

Art 6. A les proves dels Jocs Esportius Escolars els atletes correran amb el dorsal entregat
per la FAIB per a  tota la temporada. A la resta de categoríes (Infantil, Cadete, Juvenil,
Junior, Absolut i Veterà), els atletes correran amb el dorsal entregat per la FAIB i chip
proporcionat per l'empresa ELITECHIP. Els atletes que tenguin chip propi correran amb el
seu  chip.  Tots  aquells  atletes  que  no  tornin  el  chip  al  acabar  la  prova  tendran  una
penalització econòmica de 10€.

Art  7.  Només  podran  participar  aquells  atletes  que  hagin  tramitat  llicència  per  a  la
temporada 2016-2017, ya sigui escolar, autonómica, nacional o autonómica de Cross/ruta;
aquells atletes que tramitin o hagin tramitat la llicència autonómica de Cross/ruta podran
adquirir un chip en propietat per 17 € más el cost de la llicència.

I Cros Popular Atletisme Porreres

*  Podran  participar  atletes  que  no  tenguin  llicència  federativa  i  s'hagin  inscrit  a  la
plataforma http://www.elitechip.net amb data límit 113-gener-2017 a les 21:00 hores.

*  Preu  de  l'inscripció:  3  euros  (inclou  seguro  obligatori  d'accidents  i  seguro  de
responsabilitat civil del participant); aquest cost s'abonarà en el moment d'inscriurer-se en
http://www.elitechip.net  y la recollida del dorsal serà el mateix día de la competició. Els
participants del Cros Popular correran sense chip i tendrán que conservar el dorsal per
poder participar amb el mateix dorsal a la I MOTORISA TXALLENGE DE CROS D’HIVERN
2016/17. Només podrán tenir opció als premis de la Txallenge participant a totes proves.

* Els  inscrits  només podran participar  al  Cross  Popular.  No podran participar  al  Cross
Popular menors de 18 anys. Els resultats del cros popular es penjaran al Facebook del club
organitzador (adreça: Diana Athletic Club).




