67 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA
Normativa Cros 2018-2019
CATEGORIES
Educació Infantil
I3
I4
I5

P3 (Nascuts/des 2015)
P4 (Nascuts/des 2014)
P5 (Nascuts/des 2013)

Prebenjamí

Nascuts/des 2011-2012

Benjamí

Nascuts/des 2009-2010

Aleví

Nascuts/des 2007-2008

Infantil

Nascuts/des 2005-2006

Cadet

Nascuts/des 2003-2004

NORMATIVA GENERAL
CAMPIONAT COMARCAL

Participació:
- La participació serà lliure per a tots els escolars de la comarca que tinguin la seva
corresponent llicència tramitada pel curs 2018-2019.
Inscripcions
- Les inscripcions al circuit de cros seran prèvies i online.
- Les inscripcions a un cros puntual es podran formalitzar al mateix dia fins 1/2 hora abans de
la competició, especificant: nom, cognoms, escola i any de naixement.
- Depenent del cros i la seva organització, es podrà modificar el sistema d'inscripció el qual es
notificarà oportunament.

Distincions:
JORNADES DE CROS
- Medalla als/les 3 primers/es classificats/es de cada sexe de les categories prebenjamí a adult.
- S’establirà una classificació individual per a cada sexe de les categories prebenjamí a adult
amb l’ordre d’arribada a la línia d’arribada .
- Els participants d’Educació Infantil tindran un detall al creuar la línia arribada però no tindran
classificació final; s’ordenaran alfabèticament.
- Els resultats dels/les atletes participants i les marques aconseguides seran penjats a la pàgina
web i incloses en els rànquings comarcal.
- Depenent del cros i la seva organització, es podrà modificar el sistema de distincions el qual
es notificarà prèviament.
CROS COMARCAL


Individual:

- Medalla als/les 3 primers/es classificats/es de cada sexe de les categories prebenjamí a adult.
- S’establirà una classificació individual per a cada sexe de les categories prebenjamí a adult
amb l’ordre d’arribada a la línia d’arribada .
- Els participants d’Educació Infantil tindran un detall al creuar la línia arribada però no tindran
classificació final; s’ordenaran alfabèticament.
- Els resultats dels/les atletes participants i les marques aconseguides seran penjats a la pàgina
web i incloses en els rànquings comarcal.


Equips (Prebenjamí a Cadet):

- Els equips han d’estar formats per un mínim de 3 atletes per escola, categoria i sexe (sense
màxim).
- Per elaborar la classificació es tindrà en compte el lloc d’arribada dels/les tres primers/es
atletes de cada equip que traspassin la línia d’arribada.

CIRCUIT DE CROS
- Paral·lelament als resultats de cada cros, s'establirà una relació del nivell de participació
dels/les atletes en els diferents crossos per optar al premi a la regularitat.
- Per poder optar al premi a la regularitat cal que els esportistes tinguin la fitxa dels JJEE de
l’Anoia i hagin formalitzat la inscripció de participació al circuit comarcal de cros.
- A l’última jornada es lliurarà un premi a tots/es aquells/es atletes que han participat a un
mínim de 8 crossos escolars.

Sistema de competició:
- Distàncies de les curses; aquestes distàncies són aproximades, ja que dependran de les
possibilitats del circuit a escollir:
Masculí

Femení

Educació Infantil

circuits especials adaptat esportistes.

Prebenjamí

600m.

600m.

Benjamí

1.000m.

1.000m.

Aleví

1.500m.

1.500m.

Infantil

2.000m.

1.500m.

Cadet

2.000m.

1.500m.

CONTROLS I CAMPIONATS
 Calendari annex.

CLÀUSULA FINAL
Totes les Regles de Joc que no estiguin especificades en aquest recull es resoldran d’acord amb
els reglaments dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Aquests reglaments s’aplicaran en aquelles competicions comarcals organitzades pel Consell
Esportiu de l’Anoia, en el programa dels JEEC.

Aquelles competicions intercomarcals o

supracomarcals organitzades per altres Consells Esportius es regiran per la normativa
específica de l’Agrupació Territorial o del Consell Esportiu organitzador.

