NORMATIVA FASE COMARCAL CROS ESCOLAR
1. CATEGORIES I DISTÀNCIES:
EDUCACIÓ INFANTIL:
MINI: nascuts/des en els anys 2013, 2014 i 2015.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Cicle Inicial: PRE-BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2011 i 2012.
Cicle Mitjà: BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2009 i 2010.
Cicle Superior: ALEVÍ: nascuts/des en els anys 2007 i 2008.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO):
Primer Cicle: INFANTIL: nascuts/des en els anys 2005 i 2006.
Segon Cicle: CADET: nascuts/des en els anys 2003 i 2004.
*Es podran portar a terme curses de la categoria juvenil (tant masculí com femení en algunes
de les jornades previstes) prèvia informació lliurada al programa de cadascuna de les jornades.

El comitè organitzador de cada Cros determinarà l’ordre de competició i les
característiques i distància del circuit. Sempre dins les distàncies recollides en el
següent quadre:
QUADRE DE DISTÀNCIES
MINI

PREBENJAMÍ

Masc

Fem

Masc

Fem

200m

200m

500m

500m

BENJAMÍ

Masc

1.000m

Fem

1.000m

ALEVÍ

Masc

1.500m

Fem

1.300m

INFANTIL

Masc

2.000m

Fem

1.500m

CADET

Masc

3.000m

Fem

1.500m

CURSA EN FAMÍLIA
1.000 m

*Les distancies podran modificar-se en més/menys 100 m, per tal de poder adaptar-se al
circuit/s de la final.

2. NORMES DE COMPETICIÓ:
1.- Elecció de categoria: Els esportistes participaran a la categoria que li
correspongui per l’any de naixement ja que es disputaran curses per any
natural en les categories prebenjamí, benjamí, aleví i en categoria de dos anys
per als atletes infantils i cadets. En la categoria mini correran junts els nens i les
nenes per any de naixement.
GUARDONS:
Hi haurà guardons per als 3 primers classificats de cada categoria i sexe
excepte en la categoria mini i Curses en Família .
Un
cop finalitzada la fase comarcal tindrà lloc un acte on es farà un
reconeixement als nens/es que hagin participat a més proves.

FASE COMARCAL

Participants a 7-8 proves: Finalistes nivell 3
Participants a 9-10 proves: Finalistes nivell 2
Participants a 11-12 proves: Finalistes nivell 1
CURSA EN FAMÍLIA: Participants a 5-6 proves (completant en menys de 7
minuts els 1.000 metres).

3. Dates i lloc de celebració de la fase comarcal de cros:
7/10 21/10 28/10 11/11 18/11 25/11 2/12 16/12 13/1
Sant
Vicenç
Castellet

Súria **

Castellnou
de Bages **

Moià **

Sallent**

Calders

Manresa

Navarcles

Sant
Fruitós
de
Bages**

20/1

27/1

3/2

Sant Joan
de
Cardona** Santpedor
Vilatorrada

*La organització es reserva el dret de variar l’ordre del lloc de celebració
d’alguna de les jornades a petició dels ajuntaments implicats.
** Proves amb modalitat “Cursa en Família”.

4. Inscripcions:
Hi haurà dues modalitats d’inscripció:
4.1.- Aquells/es esportistes que tinguin previsió de participar en més
d’un cros de la fase comarcal o en un cros disputat en un municipi
diferent al municipi on estigui escolaritzat.
Es realitzarà una inscripció prèvia a l’inici de la fase comarca (data límit
01/10/2018) on constin la previsió dels crosos als que es vol participar i la
confirmació de la participació a cadascuna de les proves a la seu del Consell
Esportiu del Bages fins a les 12 hores del dimarts anterior a la realització de la
prova.
Per les noves lliurarà un braçalet-xip que servirà per al desenvolupament de
totes les proves de la Fase comarcal de Cros a partir del curs 18-19 i posteriors.
S’haurà d’efectuar el pagament de 17,00 € en concepte d’inscripció d’esports
individuals – modalitat cros; aquest preu inclou el xip (personal i intransferible) i
mutualització per noi/a.
Per aquells nois/es que ja disposen del xip blau des de cursos anteriors la
inscripció serà de 14 € i s’haurà de fer constar el numero del xip a la inscripció.
Aquesta inscripció també dóna opció a participar en totes les activitats d’esports
individuals organitzades pel Consell Esportiu del Bages durant el curs 2018-19.
Al finalitzar la fase comarcal de cros tots aquells/es esportistes que ho desitgin
se’l podran quedar per cursos posteriors (on el preu de la inscripció ja no portarà
incorporat el preu del xip) o podran retornar el xip i li seran abonats 2€ (sempre i
quan es trobi en bon estat).
4.2.- Aquells/es esportistes que només vulguin participar en el cros
del municipi on estan escolaritzats.
Realitzaran la inscripció fins a les 12:00 hores del dimecres anterior a la
realització de la prova.
Hauran de recollir el xip provisional 30’ abans de l’inici de la primera de les
curses de la jornada. La inscripció a la prova del municipi d’escolarització és
gratuïta però s’hauran d’abonar 5€ en concepte de dipòsit que seran
retornats en el moment de retornar el xip.

4.3.- “Cursa en Família”: Aquesta prova, no competitiva, que consta de 1.000
metres serà desenvolupada en parelles formades per membres d’una mateixa
família (un nen/a de categoría prebenjamí a cadet més un membre adult de la
seva familia). Aquest binomi pot anar variant en quant a la persona adulta, ja
que al no ser competitiva el que computarà serà la participació de la familia pel
reconeixement al final de la fase comarcal. La inscripció s’haurà de fer in situ al
lloc de la prova setmanal abans de l’inici de la jornada (de 09:30 a 10:00 hores) i
estarà limitada a un màxim de 100 parelles per prova.
5. Accés i indumentària:
Durant el decurs de la competició és prohibit d’escalfar-se al circuit i davant de
les línies de sortida i d’arribada, la qual cosa pot significar la desqualificació de
l’atleta.
És obligatori que els participants portin el xip assignat a cadascuna de les
curses on estiguin inscrits; en cas de pèrdua definitiva el preu d’un nou xip és de
5 €.
6. Reclamacions:
Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge àrbitre fins a trenta (30)
minuts després d’haver-se fet públics els resultats, dipositant la quantitat de
30,00 € que seran retornades en cas de fallar-se favorablement.
7. Organitzadors:
Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin
necessaris en els circuits, horaris o en l’ordre de les proves si les circumstàncies
així ho aconsellessin o obliguessin.
Les curses només podran ésser suspeses per inclemència del temps i així ho
determini el responsable de l’entitat organitzadora, el veredicte del qual serà
inapel·lable.
Les entitats organitzadores no es fan responsables dels danys materials i/o
morals que puguin causar o causar-se els participants i públic assistent.
8. Altres:
Tot allò no especificat en aquest reglament es regirà per les normes establertes
en la Normativa General dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

