
  

 

10è CROS D’ALELLA  
 
 

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alella i el Club Esportiu Serra Marina Alella, amb el suport de 
GESPORT - Gestió Esportiva del Maresme, el Consell Esportiu del Maresme, la Diputació de Barcelona i la 
Federació Catalana d’Atletisme, organitzen el 10è CROS D’ALELLA, que es durà a terme el diumenge, 17 
de desembre de 2017, a la zona del Bosquet d’Alella. 
 

HORA CATEGORIA ANY METRES  VOLTES 

10:00 Cadet Masculí 2003 i 2004 2.900 1A + 2B 

10:20 
Cadet Femení  
Infantil Femení 

2003 i 2004 
2005 i 2006 

2.300 2B 

10:35 Infantil Masculí 2005 i 2006 2.300 2B 

10:50 Aleví Femení 2007 i 2008 1.750 1A + 1B 

11:05 Aleví Masculí 2007 i 2008 1.750  1A + 1B 

11:20 1a ENTREGA DE PREMIS 

11:20 Benjamí Femení 2009 i 2010 1.150 1B 

11:30 Benjamí Masculí 2009 i 2010 1.150 1B 

11:40 Pre-Benjamí Femení 2011 i 2012 600 1A 

11:50 Pre-Benjamí Masculí 2011 i 2012 600 1A 

12:00 
Juvenil Femení 
Open Femení 

Veteranes Femení 

2001 i 2002 
1981 a 2000  

1980 i anteriors 
2.900 1A + 2B 

12:15 
Juvenil Masculí 
Open Masculí 

Veterans Masculí 

2001 i 2002 
1981 a 2000  

1980 i anteriors 
4.050 1A + 3B 

12:30 2a ENTREGA DE PREMIS 
 

 

� INSCRIPCIÓ: La participació és oberta i la inscripció gratuïta. 
-  Cal omplir el formulari on-line que trobareu a www.gesport.cat , www.cemaresme.cat i a 

www.alella.cat/crosalella 
La data límit d’inscripció serà dimecres 13 de desembre a les 20 h. 

- De manera excepcional, el mateix dia del Cros només es podran atendre inscripcions fins a 1 h 
abans de l’inici de la cursa corresponent. 

- Les inscripcions de participants locals, tant de categories escolars com OPEN, també s’hauran de 
fer mitjançant aquest formulari, encara que només es participi en aquesta prova del Circuït. 
Es considerarà local aquell esportista domiciliat a Alella, que estudiï en un centre educatiu d’Alella o 
que formi part d’una entitat esportiva d’Alella. Aquest fet s’haurà de fer constar en l’apartat de 
“Població” o de “Club/Escola” del formulari. 

 
� PREMIS:  
Pels tres primers classificats individuals i pel primer local de cada categoria. 

 
� QUÈ CAL PORTAR I A ON S’HA D’ESTAR: 

- Cal anar equipats amb calçat i roba esportiva adequada per córrer. 
- S’haurà d’estar a la zona del Cros 1 hora abans de l’inici de la cursa corresponent i recollir el pitrall a 

la carpa d’organització. 
- Hi haurà un servei de recollida i assessorament pels esportistes d’Alella inscrits que no disposin 

d’entrenador/a que eta recollirà els esportistes uns 15’ abans de cada cursa per tal de donar-los 
directrius i acompanyar-los fins a la línia de sortida.  

 
� INFORMACIÓ ADDICIONAL: 

Aquesta prova esportiva s’integrarà en les activitats de suport a la Marató de TV3 i, amb tal motiu, us 
convidem a que cada esportista aporti 1 € com a donatiu que es podrà deixar a les guardioles que es 
destinaran a tal efecte. 


