JOCS ESCOLARS DE L’ANOIA
CURS 2013 – 2014

NORMATIVA CROS

CATEGORIES

INSTAL·LACIÓ

- Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet.
- Posteriorment s’establirà el calendari i s’especificaran les
instal·lacions dels diferents municipis.

PARTICIPACIÓ
- La participació serà lliure per a tots/es els/les escolars de la
comarca que tinguin la seva corresponent llicència tramitada pel
curs 2013-2014.
INSCRIPCIONS
- Les inscripcions es podran formalitzar 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.
DISTÀNCIES DE LES CURSES
SISTEMA DE
COMPETICIÓ

- Aquestes distàncies són aproximades, ja que dependran de les
possibilitats del circuit a escollir:
P-3. P-4 i P-5.

circuits especials adaptat esportistes.

PREBENJAMÍ MASC.

600m.

BENJAMÍ MASC.

1.000m.

PREBENJAMÍ
FEM.

600m.

BENJAMÍ FEM.

1.000m.

ALEVÍ MASC.

1.500m.

ALEVÍ FEM.

1.300m.

INFANTIL MASC.

2.000m.

INFANTIL FEM.

1.500m.

CADET MASC.

3.000m

CADET FEM.

1.500m.

1
Programa d’activitats esportives. Curs 2013 – 2014
www.ceanoia.cat

CLASSIFICACIONS
INDIVIDUAL:
- S’establirà una classificació individual per a cada categoria i
sexe amb l’ordre d’arribada a la línia d’arribada.
EQUIPS (CROS COMARCAL):
- Els equips han d’estar formats per un mínim de quatre atletes
classificats/des per escola, categoria i sexe. Per elaborar la
classificació es tindrà en compte el lloc d’arribada dels/les cinc
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 d’un 75% dels crossos
escolars.

CAMPIONAT

- Calendari annex.
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