
ARTICLE 7é.RESPONSABILITAT 

L'organització comptarà amb les assegurances d'accidents i responsabilitat civil segons la Llei 2/2011, de 22 de març, 

de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. 

L'organització no es fa responsable dels danys que pogueren causar els/les atletes participants, a ells mateixa o a 

altres, pel seu comportament imprudent o negligent. 

 

ARTICLE 8é. ACCEPTACIÓ 

Els/les participants, pel fet d'inscriure's, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació 

no reflectida en el mateix, s'aplicarà allò que dispose el Comitè Organitzador. 

 

ARTICLE 9é. DESQUALIFICACIONS. 

L'organització podrà retirar durant la prova 

1.     Qualsevol atleta que evidencie un mal estat físic.  
2.     L'atleta que no realitze el recorregut complet. 

3.     L'atleta que manifeste un comportament no esportiu. 

4.     L'atleta que no tinga dorsal de participació o no el porte en lloc visible. (polseres) 

 

ARTICLE 10é CANCEL·LACIÓ.                                                              

Les curses només podran ser suspeses per inclemència de temps o qualsevol altre problema que així ho determine      

l ‘organització. 

 

ARTICLE 11é. RESPONSABILITAT 

L’organització no es farà responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguen causar o causar-ne els 

participants i espectadors durant la cursa. 

ARTICLE 12é. AL·LÈRGIES 

En cas que algun dels participants sofrirà alguna al·lèrgia greu, posar-se en contacte amb l'organització de la prova 

per  prendre les mesures corresponents (sobretot pel que fa als punts d’avituallament i sanitaris). 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

AUTORITZACIÓ: 

NOM DEL PARE/ MARE, REPRESENTANT LEGAL:_______________________________________   AMB 

DNI:_______________________________ 

Done el meu consentiment i autoritze a NOM DEL XIQUET/A________________________________ AMB 

DNI___________________ DATA DE NAIXIMENT_______________________________  

A participar en el catacross que es celebra el 24/11/2017 al recinte firal de Sueca.Així mateix manifeste que el 

xiquet/a està en bones condicions físiques per a prendre part en la prova anteriorment esmentada. 

 

 



Qui som? 
Des de la Regidora de Cultura, Educació i Esports de l’Ajuntament de Sueca amb col·laboració del 

Departament d'Educació Física de l'Escola Jardí de l'Ateneu, hem creat el Catacross (cross escolar per 

caterinetes) i aquest any 2017 celebra la tercera edició.  

Què és el CATACROSS? 
El Catacross es planteja com un esdeveniment on s’uneixen diverses activitats, barrejant tradició i 

exercici físic. La principal activitat és una carrera a peu, modalitat cross, el recorregut del qual es 

disputa per terreny arenós, de graveta i una part del mateix també per asfalt. Hi ha obstacles de 

dificultat variable al llarg del recorregut que els participants han de superar gaudint d'un entorn a l'aire 

lliure amb  música i animació dirigida als escolars. 

 

Quan? 

Divendres 24 de novembre de 2017, ja que es té en compte, que puguen participar el màxim nombre  
d'escolars possible. Per tant, s'ha estimat oportú realitzar l’activitat el divendres pel matí rebent a les 
escoles a partir de les 9.30 i les carreres seran a partir de les 10  fins les 11.30  que és donarà l’eixida a 
la carrera de súper polseres. 

On? 

El Catacross es realitzarà en l'espai conegut com a recinte firal, al final de l'avinguda Mestre Serrano de 

Sueca. 

Recorregut i categories 

El recorregut és realitzarà sobre una distancia de 600 metres (1 volta), i les categories i horaris els 
podem trobar en el cartell de la portada del present tríptic. 

 

Serveis 
En la zona destinada a serveis, l’organització ha disposat d’un punt de recepció als col·legis i de 

recollida de dorsals, una zona de avituallament, així com servei de guarda-roba ( per tal de deixar 

roba i pertinències dels alumnes). També disposem de serveis portàtils. 

 

Detall finisher 

Al acabar la cursa, els participants rebran una medalla de finisher. Us recordem que aquesta carrera 
entra dins del circuit de carreres escolars de Sueca. Al finalitzar dit circuit se’ls farà lliurament d’un 
obsequi. 

 

REGLAMENT CATACROSS 

La Regidoria d’Educació, Cultura  i Esports de l’Ajuntament de Sueca amb la col·laboració del  departament 

d’educació física de l’Escola Jardí de l’Ateneu de Sueca, organitzen aquest Cross escolar anomenat Catacross, que 

se celebrarà el  24 de novembre de 2017 a la ciutat de Sueca a partir de les 09:30 hores. 

 

ARTICLE 1r. PARTICIPACIÓ 

Podran prendre part en aquesta prova tots els xiquets i xiquetes que han estat inscrits amb anterioritat i que 

compleixen els requisits per tal de poder participar. Cada participant només tindrà dret a participar en una cursa. 

 

ARTICLE 2n. CATEGORIES, HORARI, DISTÀNCIA I ANY DE NAIXEMENT 

Les distintes proves es disputaran en el recinte firal, donant eixida per codi de colors i categoria, primer correran 

alevins de primer any, i desprès correran alevins de segon any, donant eixides per codi de colors i sexe. 

 

ARTICLE 3r. INSCRIPCIONS 

Les inscripcions seran gratuïtes. Es realitzaran amb anterioritat a la prova en les escoles. Els dorsals  seran 

repartits  abans de la carrera i és obligatori que els participants porten el dorsal (polsera), de manera visible, 

durant la carrera 

 

ARTICLE 4t. CONSENTIMENT 

 La inscripció suposa el consentiment dels representants legals del menors participants per al tractament de les 

seues dades personals, la seua imatge i les classificacions obtingudes, així com la publicació d’aquestes en mitjans 

o xarxes de comunicació. 

Tots i totes les participants hauran d’aportar autorització signada pel seu/seua representant legal mitjançant 

document que serà facilitat per l'Organització en els Centres Escolars o a la pàgina web www.escuelajardin.org  

 

ARTICLE 5é. ASSISTÈNCIA MÈDICA 

L'Organització comptarà amb un servei d’assistència sanitària. Disposarem d’una ambulància medicalitzada. 

 

ARTICLE 6é. TROFEUS 

Els/les participants seran obsequiats/des amb una medalla de “FINISHER”. Al finalitzar el circuit escolar, tindran altre 

obsequi per completar les carreres escolars. 

 

Per tal de no massificar les 

carreres, en les inscripcions, es 

lliuraran polseres de colors, que 

els participants han portar ( no hi 

haurà dorsals numèrics), i on es 

donarà la eixida per colors, 

informant puntualment de les 

eixides a realitzar, sent eixides 

molt mes reduïdes ( màxim 25-30 

xiquets), així com separat per les 

categories corresponents ( tant 

per curs, com per sexe). 

 

http://www.escuelajardin.org/

