
Col·labora:

Patrocina: Organitza:

1r GESPORT - Gestió Esportiva del Maresme, el Consell Esportiu del Maresme, l’Ajuntament de Santa Susanna, l’Ajunta-
ment d’Arenys de Mar, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’Ajunta-
ment d’Alella, l’Ajuntament de Canet, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb el patrocini de Win 
333, Rios Running, Hanker, Romakuruma Mazda i Romamotor Honda, i la col·laboració del Club d’Atletisme Calella, la 
Penya Apa Anem-hi d’Arenys, el Serra Marina d’Alella, el GA Lluïsos de Mataró, el Club Sport Canet i el Club Atletisme 
Malgrat organitzen el Circuit Maresmenc de Cros 2018/2019.

2n- El circuit estarà format per un total de 8 proves:
1a) 20è Cros de Santa Susanna – Dissabte, 27 d’octubre de 2018
2a) 39è Cros dels Arenys – Dissabte, 3 de novembre de 2018
3a) 49è Cros Ciutat de Mataró – Diumenge, 18 de novembre de 2018
4a) 24è Cros de Malgrat – Dissabte, 8 de desembre de 2018 
5a) 22è Cros de Canet – Diumenge, 16 de desembre de 2018 (Campionat de Catalunya de Cros Curt) 
6a) 11è Cros d’Alella – Diumenge, 27 de gener de 2019
7a) 26è Cros Ciutat de Calella – Diumenge, 17 de febrer de 2019 
8a) 3r Cros de Pineda de Mar – Dissabte, 23 de febrer de 2019 (Cloenda del Circuit Maresmenc de Cros)

3r Les inscripcions seran gratuïtes a través d’un formulari online a: www.gesport.cat. La sola inscripció en una prova per-
metrà, gratuïtament, i amb el mateix dorsal, prendre part a qualsevol de les proves del CIRCUIT MARESMENC DE CROS 
2018/2019, excepte la de Mataró que dependrà, totalment, de la Federació Catalana d’Atletisme.

Aquells participants que no disposin d’una llicència esportiva, ja sigui del CE Maresme i/o de la Federació Catalana 
d’Atletisme, estaran assegurats per l’organització, a cada prova.

En cas de pèrdua del dorsal, l’esportista podrà rebre un duplicat del mateix a l’oficina de qualsevol dels crossos. Aquesta 
còpia de dorsal tindrà un cost simbòlic d’ 1 euro per a l’esportista.

4t En cadascun dels crossos es donaran trofeus i/o premis per categories, i/o guardó al/la primer/a local de cada cursa, 
segons reglament particular de cada prova. 

5è Independentment dels premis anteriorment citats, l’organització del circuit obsequiarà amb una medalla, una bossa 
d’obsequis i una peça esportiva, als tres primers classificats del Circuit en totes les categories, d’una puntuació final 
establerta per la suma dels punts aconseguits en cadascuna de les proves (1r 10 punts, 2n 9 punts, 3r 8 punts, 4t 7 punts, 
5è 6 punts, 6è 5 punts, 7è 4 punts, 8è 3 punts, 9è 2 punts, 10è 1 punt). Per a optar al podi final del circuit caldrà puntuar 
en un mínim de 4 crossos.

En cas d’empat a punts guanyarà el que hagi aconseguit més primers llocs, en cas de persistir l’empat, més segons, etc.

6è El lliurament de trofeus i material esportiu als/les guanyadors/es del circuit es durà a terme a Pineda de Mar, la 
darrera prova oficial. 

7è Els patrocinadors regalaran a tots/es els/les esportistes que hagin participat en 4, o més proves, un obsequi comme-
moratiu del Circuit Maresmenc de Cros 2018/2019. Aquest premi es lliurarà a la darrera prova, el Cros de Pineda de Mar.

8è L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants 
i espectadors durant aquest circuit. La inscripció comporta l’autorització a l’organització al trasllat en cas d’accident. Així 
mateix, la simple participació en l’acte, tant com esportista com de públic, autoritza a l’organització al dret d’imatge de 
les fotografies que es realitzin durant la prova.

9è Tot el que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà pels organitzadors del Circuit Maresmenc de Cros 
2018/2019.
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