
44 CROS POPULAR VILA DE 

TORREDEMBARRA  

CURSES I CONTRA RELLOTGE 
                                  

  REGLAMENT 
 

1. Organització 
 La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la direcció tècnica del 
Club Atletisme Torredembarra organitza el 44 Cros Popular Vila de Torredembarra, el 
diumenge 7 d’agost de 2022, a partir de les 9 h. 

 
2.  Modalitat 

A les 9 h es donarà sortida a la cursa oberta, que podran participar des de la categoria 
juvenil fins la categoria màsters. 
A les 10 h s’iniciaran les curses petites. 
 

3. Sistema de control per la contra rellotge 

L’ordre de sortida serà per número de dorsal. En el moment de la inscripció se li assignarà 
l’horari de sortida. 
Els atletes hauran d’estar cinc minuts abans de l’hora de la seva sortida a la cambra de 
recepció.  
El control de les proves les realitzaran els Jutges arbitres de la Federació Catalana 
d’Atletisme. 
 

4. Inscripcions  

Les inscripcions es realitzaran a partir del 1 de juliol fins al 6 d’agost a través de la pàgina 
http://www.lasttiming.es/inscripciones 
 ( o la pàgina que es determini en el seu moment) 

No es podran realitzar inscripcions el mateix dia 7 d’agost. 

 

En el full d’inscripció s’haurà de fer constar les següents dades: 
 
- DNI 
- Nom i cognoms 
- Any de naixement 
- Telèfon de contacte 
- Adreça electrònica 
- Talla samarreta 
 
Preu d’inscripció 10 €. 
 
El preu d’inscripció inclou samarreta commemorativa,  assegurança, beguda i 2 € que 
aniran íntegrament destinats a Càrites Torredembarra. 
 
 

5. Lliurament dorsals 

Es podran realitzar inscripcions presencials al Pavelló Municipal Sant Jordi el dissabte 6 

d’agost, de 10 h a 12 h i es lliurarà el dorsal codificat. 



Els participants que ja hagin realitzat la inscripció per internet podran retirar el dorsal 
amb xip electrònic i la samarreta commemorativa el dissabte 6 d’agost, d’ 11 a 12 h, en 
el mateix Pavelló. 
 
Els que no hagin retirat el xip electrònic ho podran fer el mateix dia de la cursa 1 hora 
abans de la sortida programada. 
 

6. Categories de la contra rellotge  
Hi haurà set categories masculines i  set femenines, les quals es relacionen amb any de 
naixement: 
                    
JUVENILS   2005-2006    Sub-18        M i F     
JUNIORS    2003-2004       Sub-20        M i F 
PROMESES   2000-2001-2002        Sub-23        M i F 
SÈNIORS              1999 i anterior              M i F  
MASTERS           de 40 a 49 anys                    M i F 
MASTERS           de 50 a 59 anys                       M i F    
MASTERS          de 60 i més anys                     M i F 
 

7. Recorregut del circuit (6,300km)  

La sortida i arribada serà a les pistes d’atletisme de la zona esportiva municipal i el 
recorregut serà el següent: 
Sortida pistes d’atletisme (zona esportiva municipal), Cr. Rosella, Av. Sant Jordi, Cr. 
Riera, Mañé i Flaquer, Cr. Muralla, Cr. Munts, Av. Catalunya, Cr. Camp Vell, Cr. Lluis 
Companys, Cr. Onze Setembre, Av. Montserrat, Cr. Rafel Campalans, Passeig Marítim, 
Can Bofill, Cr. Joaquim Costa, Pont de Clarà, Ctra. de la Pobla de Montornès,  Cr. Torrens 
Ibern, Cr. Josep Pujol, Cr. Francesc Gual, Cr. Montsià,  La Rasa, Cr. Sínia Cabeces,  Cr. 
Comarques Catalanes,  Cr. Rosella i pista d’atletisme (zona esportiva municipal). 
 
 8.- Horaris, categories i distàncies de les curses: 

 

10.00 h 1a cursa nascuts l’any 2017 i desprès M i F  200 m 
10.10 h 2a cursa PREBENJAMINS 2015-2016 M i F 500 m 1 volta 
10.20 h 3a cursa BENJAMINS        2013-2014 M i F  1.000 m 2 voltes 

  ALEVINS          2011-2012 M i F          1.000 m  
10.30 h 4a cursa INFANTILS          2009-2010 M i F  1.500 m 3 voltes  
    CADETS          2007-2008 M i F    1.500 m  
 
 
 9.- Lliurament de trofeus 

Tindran trofeu els tres primers individuals de cada categoria. 
L’entrega de trofeus es realitzarà un cop hagi finalitzat la cursa davant el Pavelló Sant 
Jordi.  En cas que no el puguin retirar, aquests es trobaran a disposició del/s guanyador/s 
a partir del 8 d’agost en horari de 8 h a 13 h. En aquest cas hauran de presentar el DNI i 
dorsal. 
 

10.-Per la cursa de relleus. 

A tres quilòmetres de la sortida hi haurà un avituallament amb aigua. 
Al finalitzar cada cursa s’oferirà una beguda a tots els participants. 
 



 11.- Imatges 

Les imatges enregistrades seran utilitzades per l’Ajuntament de Torredembarra i 
organització amb finalitats informatives o promocionals de les seves activitats i serveis, i 
podran ser publicades tant a mitjans propis, com la web, xarxes socials, etc.., així com en 
publicacions o xarxes socials de tercers (mitjans de comunicació). 
L’autorització atorgada en el moment de formalitzar la inscripció no comporta 
contraprestació econòmica i es produeix sense limitació temporal ni geogràfica i mentre 
es mantingui la utilitat informativa. 
 

12.- Resultats i classificacions 

Els resultats es faran públics el mateix dia de la prova a la web 
http://www.lasttiming.es/inscripciones  així com rebran la classificació personal al correu 
indicat en la inscripció. 
 

13.- L’organització declina tota responsabilitat dels possibles perjudicis que la 
participació a la cursa pugui comportar als inscrits tant abans, com durant o desprès que 
tingui lloc.  
 

14.- Les reclamacions s’hauran de dirigir al Jutge àrbitre de la prova. Quan finalitzi 
la prova s’acceptaran reclamacions i, si s’escau es realitzaran les corresponents esmenes. 

 
15.- A les curses no es podrà córrer al costat dels atletes. 
 
 

Torredembarra, 1 de juny de 2022. 
 
Secretari tècnic. 
 
 
 


