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L’entitat Ripollet Unió Atlètica i el Patronat Municipal d’Esports de Ripollet, amb autorització
de la Federació Catalana d’Atletisme, organitzen el 35è Cros Vila de Ripollet que se
celebrarà el proper 15 de gener de 2017. Les sortides i les arribades, així com la secretaria
del Cros, estaran ubicades al Parc dels Pinetons.
Les categories establertes són: Barrufets, Pre-benjamins, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet,
Juvenil, Júnior, Promesa, Sènior i Veterà.
Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència tramitada per a la temporada
en curs. Per a la cursa Popular (a partir de l’any 2001) i Barrufets no es necessita cap
llicència.
Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova. Fer la inscripció en dues
curses serà penalitzat amb la desqualificació a totes dues.
Només hi haurà classificacions individuals. A les curses on participin simultàniament més
d’una categoria, hi haurà classificació individual separada per cadascuna d’elles. Les
classificacions es podran consultar a les pàgines web: www.pame-ripollet.org i
www.ripolletua.com
Trofeus i premis:
- Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de cada categoria i sexe, exceptuant la
categoria Barrufets i totes les categories escolars, que no seran competitives.
- Hi haurà un obsequi pel 4rt classificat de totes les categories federades tant masculí com
femení, gentilesa de Ripollet Unió Atlètica.
- Els lliuraments de trofeus es faran durant els transcurs de les curses.
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Les inscripcions seran enviades en el format oficial de la cursa a l’adreça
inscripcions@pame-ripollet.org. Caldrà també enviar-ne una còpia a la Federació Catalana
d’Atletisme. No s’acceptaran inscripcions en un altre format. El termini d'admissió finalitza a
les 20 hores del dia 11 de gener de 2017. Per a la categoria Barrufets la inscripció es farà el
mateix dia de la prova. Les inscripcions seran gratuïtes per a totes les categories. Trobareu
més informació així com el model d’inscripcions a les pàgines web www.ripolletua.com i
www.pame-ripollet.org
Les reclamacions s’han de presentar per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades de 30€ com
a dipòsit i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de
la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.
Les curses només es podran suspendre en cas que, per inclemència del temps o qualsevol
altre problema, així ho determini el Jutge Àrbitre.
Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF, i la
Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.
El Ripollet Unió Atlètica, el Patronat Municipal d’Esports i la Federació Catalana
d'Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin patir els
participants i espectadors durant aquesta competició.
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De conformitat amb l’establert als articles 6.1 i 11.1 de la L.O. 15/1999 de 13 de desembre de
protecció de dades de caràcter personal i en l’Art. 2.2 de la L.O 1/1982, de 5 de maig, de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els hi
comuniquem que les dades de caràcter personal que ens faciliten els participants, i que
resulten necessàries per a la formalització de la inscripció a la 35a edició del CROS VILA DE
RIPOLLET, així com per a la gestió administrativa i el seguiment de tota activitat pròpia del
Patronat Municipal d’Esports de Ripollet (PAME), seran incloses en un fitxer del que és
propietari i responsable el patronat municipal d’esports, domiciliat al carrer de Magallanes,
nº 22-26 de Ripollet, davant el que es podran exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, reconeguts per la LO/1999 de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, i al seu Reglament, Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola
i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, el fet de formalitzar la inscripció implica la total
acceptació del present reglament, per la qual cosa els participants AUTORITZEN al PAME a
la utilització de les seves dades per al seu ús en qualsevol tasca necessària per a la
realització i organització de la 35a edició del CROS VILA DE RIPOLLET, a més de recavar i
publicar en la web oficial del PAME així com a revistes, les imatges preses durant la seva
celebració.
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat a aquest
Reglament.

