
 

 

  
 

 

 

 

 

LOGÍSTICA GENERAL 

 

CALENDARI: 

 
 
HORARIS I CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ:  

 

Horari Categoria Anys Metres Classificació Temps 

10:15h* Aleví mixt 2011/2012 1.200m Sí, per gènere Sí 

10:35h* Benjamí mixt 2013/2014 1000m Sí, per gènere Sí 

10:55h* Prebenjamí mixt 2015/2016 600m Sí, per gènere Sí 

11:15h** 
 

I5 mixt 2017 350m No 
(Ordre 

alfabètic) 

 
No 

 
I4 mixt 2018 250m 

I3 mixt 2019 150m 

11:45h* 

Infantil mixt 2009/2010 

1.500m Sí, per gènere Sí Cadet mixt 2007/2008 

Juvenil mixt 2005/2006 

12:00h* Adult mixt 
 2004 i 

anteriors 
1.500m Sí, per gènere Sí 

 
*depèn del nombre de participants, l’organització pot decidir separar la categoria per gènere. 

**depèn del nombre de participants, l’organització pot decidir ajuntar categories. 

 

PREMI A LA REGULARITAT: Tots aquells atletes que participin a 7 o a més crossos rebran un 

reconeixement a la regularitat en el darrer cros de la temporada. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

LLICÈNCIA ESPORTIVA 

 

COMPETICIÓ D'ESPORT ESCOLAR 

PREU LLICÈNCIA:  16,00€/esportista centre educatiu (de prebenjamí a juvenil) 

13,50€/ esportista centre educatiu (educació infantil). 

Amb aquesta llicència pots participar en tots els campionats, tant d'esport individual com 

d'esport d'associació, dels 71 Jocs Esportius Escolars de l'Anoia. Qui ja disposi de la llicència no 

l'ha de tornar a formalitzar però sí que s'ha d'inscriure en aquest formulari. 

Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb el/la coordinador/a esportiu del vostre 

centre educatiu. 

En cas de dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça 

electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs). 

COMPETICIÓ D'ESPORT POPULAR (ADULTS) 

PREU LLICÈNCIA:  8,00€/esportista. 

Amb aquesta llicència pots participar en tots els campionats d'esport individual dels 2ns Jocs 

Esportius Populars de l'Anoia.   

Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb nosaltres: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs). 

INSCRIPCIONS AL CIRCUIT 

 

Esportistes escolars i populars :  https://bit.ly/3VDsaBW  

 

Aquest és el formulari per a inscriure els i les atletes al Circuit de Cros Escolar, tan d'Esport 

Escolar com d'Esport Popular. Aquest circuit forma part dels 71 Jocs Esportius Escolars de 

l'Anoia i dels 2 Jocs Esportius Populars de l'Anoia 2022/2023. 

 

mailto:xavi@ceanoia.cat
https://bit.ly/3VDsaBW


 

 

 

 
 
 
 
 
 

Realitzant aquest inscripció, t'inscrius per a tots els crossos del circuit (tots els que 

puguis/vulguis assistir). No serà necessari inscriure't posteriorment cros a cros, amb una única 

inscripció és suficient. 

*FINAL NACIONAL: per a poder-hi participar es necessitarà una inscripció diferent a la del 

circuit de cros. Quan s'aproximi la data us informarem de les inscripcions. 

 

**CURSA DE RELLEUS PER PARELLES GARCIA FOSSAS: Al ser una cursa per parelles, haurà 

d'haver una inscripció diferent a la del circuit de cros. Quan s'aproximi la data, us informarem 

de les inscripcions. 

TERMINI MÀXIM PER A TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ: dimarts anterior a la celebració del cros. 

Posteriorment es tornaran a obrir i es tornaran a tancar el següent dimarts anterior a la 

competició i així successivament. 

NO ES PODRÀ INSCRIURE NINGÚ DESPRÉS DE LA DATA ASSIGNADA. TAMPOC ES PODRÀ 

INSCRIURE EL MATEIX DIA. 

Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb el/la coordinador/a esportiu del vostre 

centre educatiu.  

 

CONTACTE ORGANITZACIÓ 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 805 42 10  o 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h.  

 

mailto:xavi@ceanoia.cat

