
 

 

 

 

 

 

9è CROS SOLIDARI PER LA SALUT MENTAL 

 
REGLAMENT  

 

 

1. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat organitzen el 9è Cros Solidari per la Salut que se celebrarà el 

diumenge 19 de octubre de 2014, al Parc Metropolità de La Muntanyeta de Sant Boi 

de Llobregat. 

 

2. Els horaris i distàncies de les curses s’indiquen en aquest mateix imprès. 

Trobareu aquesta informació a la pàgina web: www.pssjd.org i www.santboi.cat  

 

3. Procés d’inscripció: 

 

Cros  OPEN INFANTIL 

Prebenjamí / Benjamí / Aleví / Infantil / Cadet / Juvenil 

 

Hi poden córrer els/les atletes participants als Jocs Esportius Escolars, a través de 

la pàgina web www.cebllob.cat (Programa NEO) i els atletes que no participen als 

Jocs Esportius Escolars ho hauran de fer a mitjançant l’enviament d’un correu 

electrònic a jjeesantboi@cebllob.cat  tot incloent el nom, cognoms, data de 

naixement, adreça, població i número de seguretat social (targeta CATSalut). 

 

Cros OPEN SALUT MENTAL 

Totes les edats 

 

Les inscripcions es faran a través de la pàgina web www.pssjd.org 

 

El cronometratge d’aquestes curses es farà mitjançant un dorsal xip, el qual es 

recollirà el mateix dia del Cros (fins a una hora i mitja abans de l’inici de cada 

cursa). 

 

Cros OPEN POPULAR 

             
 Categoria SÈNIOR: correspon als participants de 18 anys a 34 anys d’edat.  

 Categoria VETERÀ A: correspon als participants de 35 a 44 anys d’edat. 

 Categoria VETERÀ B: correspon als participants de 45 a 54 anys d’edat. 

 Categoria VETERÀ C: correspon als participants de 55 anys fins endavant. 

 

El preu de la inscripció serà de 7€ (xip groc propi) i de 9€ (xip de lloguer). 

 

El lliurament del dorsal es farà el mateix dia del Cros, com a mínim 45 minuts 

abans de l’horari de sortida de cada cursa i categoria. Serà imprescindible presentar 

el resguard de pagament o el DNI. 

 

El cronometratge de totes les curses es farà mitjançant ChampionChip. 

 

El xip de lloguer s’haurà de retornar obligatòriament un cop finalitzada la 

prova. En cas de pèrdua s’haurà de fer un pagament de 10€. 

 

El termini d’admissió de les inscripcions, finalitzarà el dimarts, 14 de octubre 

a les 23.59h i/o quan s’arribi a un total de 1.000 inscrits/es entre totes les curses. 

http://www.pssjd.org/
http://www.santboi.cat/
http://www.cebllob.cat/
mailto:jjee@cebllob.cat
http://www.pssjd.org/


 

No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic. 

 

La totalitat de la recaptació de les inscripcions de cadascuna de TOTES LES 

CURSES anirà destinada a l’Obra Social de Sant Joan de Déu. 

Per la recerca de les malalties mentals. 

 

4. Cada participant només tindrà dret a participar en una cursa. El fet de fer-ho en 

dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves. 

 

5. Serà obligatori que tots/es els/les participants portin el dorsal de manera visible 

durant la cursa. Qui no el porti, o el porti doblegat serà desqualificat/ada. 

 

6. A les curses on participin simultàniament més d’una categoria, hi haurà una 

classificació individual separada per a cadascuna. 

 

7. Premis: 

 

Hi haurà medalles per als tres primers/eres classificats/ades de cada categoria de 

les curses OPEN INFANTIL I OPEN SALUT MENTAL. Trofeus pels tres primers/eres 

classificats/ades de la general i trofeu per al primer/era classificat/ada de cada 

categoria de les curses OPEN POPULAR. 

Els atletes que tinguin trofeu a la categoria absoluta no tindrà a la seva categoria. 

 

8. L’organització oferirà avituallament líquid per a tots/es els/les participants, un 

cop finalitzada la cursa i una bossa d’obsequis gentilesa de les empreses 

col·laboradores a més de la samarreta commemorativa de l’edició d’enguany. 

 

9. Les reclamacions hauran de fer-se verbalment a l’organització fins a 30 minuts 

després de conèixer els resultats. Aquest, un cop considerades totes les proves 

presentades prendrà una decisió, la qual es comunicarà a l’interessat/ada. Les 

reclamacions es faran per escrit i s’hauran d’acompanyar de 30€, com a dipòsit, el 

qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions de 

l’organització seran inapel·lables, tot i que es poden reconsiderar les seves 

decisions en cas que es presentin evidències noves concloents. 

 

10. Les curses només podran ser suspeses en cas que, per inclemències 

meteorològiques o qualsevol altre problema, així ho determini l’organització. 

 

11. Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament 

de la IAAF (versió catalana), i la normativa de competicions de la Federació 

Catalana d’Atletisme i dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 

 

12. La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal 

dels corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà 

(publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, 

publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb 

caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Ajuntament de Sant 

Boi de Llobregat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. 

 

13. El Club Atletisme Sant Boi, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat no es faran responsables dels perjudicis morals i/o materials 

que puguin causar o causar-se els/les participants i espectadors/ores durant 

aquesta competició. 

 

14. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que 

preceptua aquest reglament. 



 

 

HORARIS i CATEGORIES 
 

A continuació trobeu indicats els horaris de sortida de cada categoria, els anys/edat 

als quals correspon, la distància a recórrer i el número de voltes als següents 

circuits. 

 

SORTIDA CATEGORIA ANYS SEXE DISTÀNCIA CIRCUIT 

10h 

CADET 1999 - 2000 

M 3000m 

2 voltes / Circuit B 

JUVENIL 1997 - 1998 1 volta / Circuit A 

10.30h INFANTIL 2001 - 2002 M   2000m  1 volta / Circuit A 

10.50h 

ALEVÍ 2003 - 2004 M/F 

1500m 3 voltes / Circuit B 

INFANTIL 2001 - 2002 

F CADET 1999 - 2000 

JUVENIL 1997 - 1998 

11h 
1a ENTREGA DE TROFEUS 

(Premiats categories Infantil, Cadet i Juvenil M/F) 

11.05h BENJAMÍ 2005 - 2006 

M/F 

1000m 2 voltes / Circuit B 

11.20h PREBENJAMÍ 2007 - 2008 500m 1 volta / Circuit B 

11.30h 
2a ENTREGA DE TROFEUS 

(Premiats categories Benjamí i Prebenjamí M/F) 

11.35h 
OPEN SALUT 

MENTAL 

Totes les 

edats 
M/F 500m 1 volta / Circuit B 

12h 

OPEN POPULAR 

 

Sèniors 

Veterans A 

Veterans B 

Veterans C 

 

 

18 – 34 anys 

35 – 44 anys 

45 – 54 anys 

+ 55 anys 

M/F 8000m 4 voltes / Circuit A 

12.30h 
3a ENTREGA DE TROFEUS 

(Premiats categories  Open Salut Mental i Open Popular) 


