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14è Cros Escolar Ciutat de Manresa 
Diumenge, 26 de novembre de 2017 

 
1. Ubicació: 
Estadi Municipal d’Atletisme de Manresa 
Zona esportiva del Congost 
Crta. de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada, s/n 
(Coordenades: 41º 43’ 33.1’’ N i 1º 48’ 40.4’’ E) 
 
2. Accessos i mobilitat: 
Des del centre de la ciutat per la Crta. de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada (Costat 
del riu Cardener). 
 
Des de la C-25 (eix transversal) per la sortida 131 de Sant Joan de Vilatorrada (Camí 
Vell de Rajadell). 
 
Un cop a la zona esportiva podeu utilitzar l’aparcament del Nou Pavelló del Congost i 
accedir a l’estadi d’atletisme per la porta del rocòdrom o per la porta principal (costat 
cementiri). 
 

 
 
 
3. Zona de públic i esportistes: 
El públic pot ubicar-se a la zona de grades, als borals del circuit exterior o a la zona 
d’escalfament proper a la sortida. 
Previ a l’inici de cada cursa, els atletes que els hi toqui, podran accedir a la cambra de 
sortides i estar atents a les indicacions dels jutges àrbitres responsables de la sortida 
(cal que tenir en compte l’horari programat per a cada cursa). 
 
En el cas de les categories Mini (P5, P4 i P3) no hi haurà cambra de sortida i els 
pares podran acompanyar a la sortida. 
 
4. Arribada atletes: 
Els atletes, un cop hagin passat per l’arc d’arribada i passin el control d’arribades, 
podran recollir l’avituallament i tornar a accedir a la zona d’escalfament. 
 
Si un atleta abandona la prova, cal que ho comuniqui a la zona d’arribada. 
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5. Serveis: 
A l’Estadi d’Atletisme, els W.C. estan situats a la sota grada amb accés des del passeig 
de sauló i fora de l’estadi també es podran utilitzar el W.C. del costat del rocòdrom. 
 
Durant tot el matí hi haurà servei de BAR situat al vestíbul del Complex del Vell Pavelló 
del Congost, on també hi ha W.C. 
 
6. Altres: 
Us agraïm a l’avançada la vostra col·laboració per tal que el cros es desenvolupi amb 
total normalitat i per qualsevol incidència podreu dirigir-vos al control d’arribades. 
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