XIX CROS DELS ESBUFECS DE MOLLERUSSA

REGLAMENT
Benvinguts al 19è Cros dels Esbufecs.
1- El Present Cros es desenvoluparà al Parc de la Serra ( zona verda circuit
d’autocrós ) de Mollerussa diumenge 30 d'octubre a partir de les 9:30 fins a
les dues aproximadament. Està organitzat pel Club d’Atletisme Esbufecs amb
la col·laboració del Consell Esportiu del Pla d’Urgell i Ajuntament de
Mollerussa.
2- La data límit per a realitzar les inscripcions serà el dijous 27 d'octubre de
2016 al Consell Esportiu del Pla d'Urgell a l'adreça ceplaurgell@gmail.com Totes les inscripcions fetes han d’estar en format Excel segons plantilla
lliurada pel Consell Esportiu.
3. El nombre màxim de participants serà de 800.
4.- Les inscripcions a la Cursa Oberta, categories sènior i veterà , podran ferse fins mitja hora abans de l' inici de la prova.
5- No és faran inscripcions el mateix dia . Tots els nens i nenes fins als 17
anys , han de tenir la llicència esportiva de l'any en curs 16/17 tramitada pels
Consells Esportius. Cap altra assegurança serà vàlida.
6- Les categories, Bressol, P3, P4 i P5 no seran competitives. Tots tindran un
record de la cursa.
7- L'organització no es fa responsable dels danys soferts pels participants i
acompanyants abans, durant o després de la jornada esportiva.
8 - En cas de pluja el Cros s’ajornarà al dia 6 de novembre. Teniu a l'abast el
número de telèfon dels Esbufecs (686 354 091) per demanar informació en
cas de dubte.
9- No s'acceptarà cap reclamació en les classificacions fins a la cloenda del
lliurament de guardons.
11- L'organització es reserva el dret de modificar aquest reglament.
12- Tot allò no disposat en el present reglament, serà resolt per l'organització.
13- Classificacions, premsa, fotos, videos i informació a esbufecs.cat .
14- Pel sol fet de participar s’accepta la publicació d’imatges, videos i
clasificacions en qualsevol mitjà de comunicació, pàgines d’internet,
propaganda, etc.
15- Per informació també us podeu dirigir als Esbufecs: 686354091 , Manel.

