
  
 

 
 

 
 

Art.1. El Club d’Atletisme Valls d’Andorra, amb l’autorització de la Federació Andorrana 

d’Atletisme i el control del Col·legi de Jutges de la FAA, organitza el 39è CROS 

INTERNACIONAL DE LES VALLS D’ANDORRA i CAMPIONAT D’ANDORRA DE CROS, 

12è CAMPIONAT D’ANDORRA SPECIALS OLIMPICS, que se celebrarà el proper 27 de  març 

del 2022 a la Borda Mateu d’Andorra la Vella. 

 
Art.2. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa tramitada per la 

temporada en curs. 

 
Art.3. Les inscripcions seran enviades per escrit a l’adreça E- mail: escolacava@andorra.ad, 

finalitzant el termini d’admissió a les 20:00 hores del dimecres 23 de març del 2022. Les 

inscripcions tindran un cost de 3€ per atleta i per a totes les categories (excepte els atletes del 

CAVA), per tal de cobrir les despeses d’organització. Les inscripcions hauran d’enviar‐se 

obligatòriament en el format Excel indicant Nom/cognoms/data de naixement/categoria. 

LES INSCRIPCIONS QUE ES FACIN EL DIA DE LA CURSA TINDRAN UN PREU de 5€. 

 
 

Art.4. Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer‐ ho en 

dues curses serà penalitzat amb la desqualificació d’ambdues proves. 

 
Art.5. A totes les curses hi haurà dues classificacions, una individual en cada categoria i 

l’altra per equips de 4 corredors de cada categoria.  

 
Art.6. Hi haurà medalla per als tres primers classificats individuals i trofeu al primer per 

equips de cada categoria. 

 
Art.7. Per a poder optar al Campionat d’Andorra de Cros per Clubs, cal que 4 corredors del 

mateix equip puntuïn, dels quals només un pot ser estranger. El guanyador serà l’equip que 

aconsegueixi menys puntuació en la classificació final.
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Art.8. Les reclamacions hauran d’ésser presentades per escrit al senyor/a Jutge Àrbitre, 

acompanyades de 30 Euros, com a dipòsit i només seran acceptades fins a 30 minuts després de 

coneguda la classificació de la cursa. En cas d’ésser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit. 

 
Art.9. Les curses només podran ser suspeses en cas d’inclemència meteorològica. Així ho 

determinarà el Sr./a Jutge Àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable. 

 
Art.10. Tot allò no previst en aquest Reglament, serà resol per la Federació Andorrana 

d’Atletisme i el Club d’Atletisme Valls Andorra. 

 
Art 11. La Federació Andorrana d’Atletisme i el Club d’Atletisme Valls d’Andorra no es fan 

responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors 

durant aquesta competició. 

 
Art.12. La sola inscripció en aquest cros implica la total acceptació del present reglament. 

 

 

  Art. 13.  Els horaris i les distàncies aproximades són els següents. 

 

 

Nº DE CURSA HORARI CATEGORIES ANY DISTÀNCIA CIRCUIT 

1 10.30h Sub14M-
FEM 

2009-2010 2600m ND 

2 10.50h SUB16 M-F 

 
 

2007‐2008 
 

3500m ND 

3 11.10h SUB18 F 

SUB20 F 

2005-2006 

2003-2004 

5000m  

4 11.40h  SUB18 M 

 SUB20 M 

 

2005-2006 

  2003-2004 

6500m ND 

5 12.20h SUB12 M-F   2011-2012 
2010‐2011 

1200m ND 

6 12.35h SUB10 M-F 2013‐2014 900m ND 

7 12.45h SPECIAL 
OLYMPIC
S 

 900m ND 

8 12.55h SUB 8 M-F 2015+ 150m ND 

9 13.10h Absolut M-F  10000m ND 

 


