67 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA
Normativa Cros Comarcal
Informació General
Data:

Dissabte 16 de Febrer de 2019

Lloc:

Estadi Atlètic municipal d’Igualada

Campionat comarcal de cros
PARTICIPACIÓ
- Hi podran participar tots els atletes de les escoles de la Comarca de l’Anoia que tinguin la
seva llicència tramitada pel curs 2018-2019, en representació del seu centre educatiu.
INSCRIPCIONS
- Inscripcions prèvia (RECOMANADA): Fins el divendres 8 de febrer de 2019.
Els dorsals caldrà passar-los a recollir per les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia o bé a la
zona d'inscripcions abans de l'inici de la cursa de la seva categoria.
- Presencials al mateix dia del cros fins ½ abans de la cursa.
DISTINCIONS
- Medalla als 3 primers/es classificats/des de cada categoria.
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
- Copa a la primera escola classificada per equips de cada categoria (categoria prebenjamí a
cadet).
- Els equips han d’estar formats per un mínim de 4 esportistes per escola, categoria i sexe. Per
elaborar la classificació per equips es tindrà en compte el lloc d’arribada dels tres primers/es
esportistes de cada escola que traspassin la línia d’arribada.

Trobada I5
- Podran participar-hi tots els components de l'equip.
- Inscripcions prèvia: Fins el divendres 8 de febrer de 2019.
Els dorsals caldrà passar-los a recollir per les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia o bé a la
zona d'inscripcions fins 1 hora abans de l'inici de la cursa de la seva categoria.

Trobada Prebenjamí
- Podran participar-hi tots els components de l'equip.
- Inscripcions prèvia: Fins el divendres 8 de febrer de 2019.
Els dorsals caldrà passar-los a recollir per les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia o bé a la
zona d'inscripcions fins 1 hora abans de l'inici de la cursa de la seva categoria.

Campionat Polisportiu Aleví i Benjamí
- Podran participar-hi tots els components de l'equip, però només puntuaran els 4 primers/es
classificats/des.
- En el full d’inscripció cal apuntar tots els esportistes que representen i puntuen l’equip de
polisportiu.
- Per tal d'agilitzar les inscripcions i les classificacions del campionat polisportiu, els dorsals
corresponents als nens/es que integren els equips del campionat polisportiu benjamí i aleví
seran específics i es lliuraran tots junts amb el responsable de l'equip.
- Inscripcions prèvia: Fins el divendres 8 de febrer de 2019.
Els dorsals caldrà passar-los a recollir per les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia o bé a la
zona d'inscripcions fins 1 hora abans de l'inici de la cursa de la seva categoria.
- Recordem que per a poder puntuar en aquesta modalitat cal que el nen/a estigui
degudament inscrit en el equip polisportiu corresponent.
- En el cas d'equips A,B,C... cal especificar en el full d’inscripció l'equip corresponent.
- Cada atleta participarà en la cursa corresponent a la seva categoria i sexe (amb el
dorsal del seu equip polisportiu corresponent).

