VIII CROSS DE L’ALCÚDIA
CAMPIONAT AUTONOMIC ESCOLAR INDIVIDUAL CAMPIONAT AUTONOMIC JUVENIL FEDERAT - I
CAMPIONAT AUTONOMIC DE EQUIPS DE CAMP
A TRAVÉS 2015
REGLAMENT
ARTICLE 1r.
L´Ajuntament de l´Alcúdia i el Club d´Atletisme l´Alcúdia organitzen amb la col·laboració i
supervisió de la Federació d´Atletisme de la Comunitat Valenciana i la secretaria autonòmica de
l’esport de la Conselleria de turisme, cultura i l’esport, el VIII Cross Vila de L´Alcúdia,
Campionat Autonomic Escolar de Camp a Través de les categories , Infantil i Cadet Individual,
Campionat Autonomic Juvenil Federado, i campionat Autonomic de Equips, Aquesta edició se
celebrarà el proper diumenge 31 de gener de 2015.
ARTICLE 2n.
Dins les Bases dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana se celebra el següent campionat:
Campionat Escolar Autonomic Individual Infantil i Cadet.. Es lliurarán també medalles als 3
primers atletes classificats de la categoría infantil i cadet amb llicència escolar. Asi mateixa se
entregaran medalles als 3 primers Juvenils Federats, consideranlos com campeons Autonomic.
ARTICLE 3r.
En el Campionat Autonomic Escolar de Camp a Traves, podran inscriure's tots els atletes de
categories Infantil i Cadet, amb llicència escolar de rendiment vigent. També podran participar amb
la llicència de rendiment sense ser campionat autonòmic els alevins
La participació d'atletes amb llicència federada autonòmica o nacional per la FACV será per les
proves de la categoria Juvenil Campionat Autónomic Federat, i les categories Junior, Promesa,
Sénior i Veterà Campionat Autónomic per Equips. Els atletes d’altres provincias de la Comunitat
s’inscriuran via Extranet de la plataforma de inscripcions RFEA https://isis.refa.es/sirfea2/.
Els atletes pertanyents a altres comunitats hauran de tindre llicència nacional per la RFEA per a la
present temporada i la seua participació estarà limitada d'acord amb les Normes de la RFEA.

Totes les inscripcions amb llicència escolar de rendiment i federada autonòmica o nacional es
realitzarán mitjançant la plataforma d’inscripcions de la RFEA fins el dimecres 27 de
Gener a las 14:00 hores.

ARTICLE 4t.
Les inscripcions benjamins i de la Cursa Popular es realitzaran mitjançant la plataforma
www.timerlap.com i es tancará dimecres 27 de Gener a les 15:00 hores.
Per La Cursa Popular podrán participar atletes sense llicència federada desde el any 1992 i superior.
L’orgnització es fará carrec de la contratación dels corresponents segurs de participació per la
proba.
Les inscripcions per a prebenjamins, es faran el dia de la prova a la secretaria, així com omplir el
document d´autorització paterna.
ARTICLE 5é. Com que la llicència escolar no cobreix aquest campionat per a la categoria
Prebenjamí, l´organització ha contractat una assegurança d´accidents per aquesta en concret.
ARTICLE 6é. En el VIII Cros Vila de l´Alcúdia s´entregaran trofeus als 3 primers classificats de
cada prova.
ARTICLE 7é - 1. El reglament del Campionat Autonómic Escolar de Camp a Través serà el que
publica la FACV en la circular corresponent al campionat.
ARTICLE 7é - 2. El reglament del Campionat Autonómic per Equips de Camp a Través serà el que
publica la FACV en la circular corresponent al campionat.
ARTICLE 8é. La manipulació del dorsal, així com la falsedat en qualsevol dada de la inscripció
significarà la desqualificació de l´atleta. L´organització podrà demanar als atletes la llicència
federativa o escolar per comprovar la identitat.
ARTICLE 9é. Totes les reclamacions es faran al jutge àrbitre no més tard de 30 minuts després
d´acabar la prova per l´atleta, o en el seu cas pel delegat de l´equip. Si la resolució és negativa es
podrà recórrer per escrit acompanyat d´un dipòsit de 100 € al Jurat d'apel·lació. La decisió final serà
inapel·lable.
ARTICLE 10é. La recollida de dorsals es farà a la secretaria de la prova pel delegat del club a
partir de les 8,30 del matí.
ARTICLE 11é. El control de la prova serà realitzat pel comité autonòmic de jutges, i pel sistema
de xips.
ARTICLE 12é. Els trofeus seran entregats en finalitzar cada prova, en el moment de tindre el
resultat de cada carrera.
ARTICLE 13é. S´habilitarà un servei mèdic de Creu Roja que disposarà de metge i ambulància.
L´Organització no es fa responsable de cap dany moral o material que puguen sofrir participants o
espectadors, en el transcurs de la prova.
ARTICLE 14é. El circuit es troba emplaçat a la ronda d´Europa junt al riu Magre. Se senyalitzaran
els accessos des del polígon industrial la Creu.
GPS 39°12'41.15"N
0°30'21.14"O
ARTICLE 16é. Disposició final. Tot allò no previst en el present reglament, es regirà per les
normes de competició de la F.A.C.V. y R.F.E.A, per a la present temporada.

HORARIS
Hora

Categoría

Año

9:30

Popular Masculino y Femenino

mas de 18 años

9:50

Alevín Masculino

nacidos 05 - 06

10:00 Alevín Femenino
10:05 Infantil Masculino
10:20 Infantil Femenino
10:30 Cadete Masculino
10:50 Cadete Femenino
11:05 Benjamin Mas. y Fem.
11:07 Iniciación Mas. y Fem.
11:10 Juvenil Masculino
11:35 Junior-Veterano
Masculino
12:05 Juvenil -Junior-Veteranas
Femenino

12:25 Corto Masculino
12:45 Corto Femenino
13:05 Largo Femenino y
Promesa
13:40 Largo Masculino y
Promesa,

Cicuito A – Grande 2000m
Circuito B – Mediano 1000m
Circuito C- Pequeño 500m

nacidos 05 06
nacidos 03 04
nacidos 03 04
nacidos 01 02
nacidos 01 02
nacidos 07 08
nacidos 09 y
posteriores
nacidos 99 00
nacidos 97 98 y + 35
años
nacidos 99 00 y 97 - 98

96 y
anteriores
96 y
anteriores
94-95-96; y
93
94-95-96; y
93

Distancia
4000
2000
1000

Vueltas
2-A
2- B
1-B

Puntúan

3000

3- B

2000

2- B

4000

2-A

4

3000

1- B + 1- A

3

500

1-C

500

1-C

5000

1- B + 2- A

4

6000

3-A

4

4000

2-A

4000

2-A

Junior-3
Juvenil-4
Veteranas
4
4

4000

2-A

4

7000

1- B + 3- A

9.000

1B+ 4A

Largo-4
Promesa-3
4

CIRCUITS

