
 

 

 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CROS 
FASE LOCAL I COMARCAL CURS 2022/2023 

 
DATA REALITZACIÓ: diumenge 22 de gener de 2023 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Parc Nou 
 
HORA D'INICI DE LA PRIMERA CURSA: 10:00 hores 
 
LLOC I DATES D'INSCRIPCIÓ: canadas@elprat.cat 
     Límit inscripció: 16 gener 2022 
 
DOCUMENTACIÓ: Fulls d’inscripció degudament complimentats  

  No es faran inscripcions després de la data límit ni  
                  el mateix dia de la cursa. 

 

 
REGLAMENT 

 
 
1. Podran participar tots els escolars de la localitat, omplint els impresos d'inscripció i fent-
los arribar a l'adreça electrònica canadas@elprat.cat 
 
2. Cada Centre o Entitat podrà presentar un nombre il·limitat d'atletes. 
 
3. Les categories seran les següents: 
 

 Educació Infantil   nascuts al 2017 
 Pre-benjamí    nascuts al 2016 
 Pre-benjamí   nascuts al 2015 
 Benjamí    nascuts al 2014 
 Benjamí   nascuts al 2013 
 Aleví   nascuts al 2012 
 Aleví   nascuts al 2011 
 Infantil   nascuts al 2010-2009 
 Cadet   nascuts al 2008-2007 
 Juvenil   nascuts al 2006-2005 

 
4. Les distàncies seran aproximadament les següents: 
 

 Educació Infantil    600 m.      
 Pre-benjamí   600 m.   
 Benjamí   800 m.    
 Aleví 2012            1.200 m. 
 Aleví 2011  1.200 m. 
 Infantil fem.                        1.600 m. 
 Infantil masc.  1.600 m. 
 Cadet i Juvenil fem.  2.400 m. 
 Cadet i Juvenil masc.  2.400 m. 

 
 



 

 
5. Tindrà lloc una volta solidària (per a totes les categories). És una proba sense resultats 
ni classificacions que té per finalitat donar l’oportunitat a tothom de participar en la jornada 
ja sigui corrent o caminant i compartir l’esforç i les vivències que ofereix aquesta pràctica 
esportiva a l’aire lliure. Les inscripcions es realitzaran el mateix dia del cros a la carpa de 
recollida de dorsals. El diners recaptats aniran a un projecte solidari que es comunicarà 
amb antelació. 
 
6. Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de cada categoria i sexe.  
 
El lliurament de trofeus es farà a les 11:00 hores per a les categories juvenil, cadet i 
infantil i a les 13:35 hores per a les categories aleví, benjamí, prebenjamí i educació 
infantil. 
 
7. Les distàncies a córrer es determinen en funció de les proves de la Fase Comarcal i de la 
Fase Final dels Jocs Esportius Escolars. 
 
8. Les inclemències del temps no seran motiu de suspensió de les proves a no ser que 
l'organització ho consideri oportú. 
 
9. L'organització no es fa responsable dels danys personals ni materials. 
 
10. Tot allò no previst en aquest reglament, es regirà per la normativa de cros de la 
Federació Catalana d'Atletisme. 
 
11. La participació en aquest cros implica l'acceptació de tot el que es detalla en aquest 
reglament. 


