Cros Comarcal dels jocs esportius de Catalunya temporada 2018 -2019
El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud organitza conjuntament amb la Unió Atlètica Barberà i amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès el Cros Comarcal del curs 2018-2019 el dia 9 de febrer del 2019 al Parc Central del
Vallès a partir de les 9:30 h.

CATEGORIES (Any de naixement)








Educació infantil: 2013
Prebenjamí: 2011 – 2012
Benjamí: 2009 - 2010
Aleví: 2007 - 2008
Infantil: 2005 - 2006
Cadet: 2003 - 2004
Juvenil: 2000 – 2001 - 2002

INSCRIPCIONS
Fins el dimarts 5 de febrer del 2019 a cevos@cevoscerdanyola.cat. El full d’inscripció el trobareu a la pàgina web:
http://www.cevoscerdanyola.cat.
L’import de la inscripció es de 3 € per contractar l’assegurança puntual per a poder participar a el cros i una samarreta. En
cas de disposar de carnet del JEEC la inscripció serà gratuïta. (Els atletes que participin al cros escolar no tenen
permès córrer amb la samarreta de cap club).

PARTICIPANTS
Sense límit d’inscripció per municipi. (Cerdanyola , Barberà del Vallés, Badia del Vallés, Ripollet i Montcada i Reixach).
En el full d’inscripció caldrà indicar les dades dels participants i si aquests tenen o no carnet d’esportista dels JEEC vigent.
Quota carnet esportista 18/19 esports individuals : 11€.
Recordem, que el Cross Comarcal Escolar del Consell Esportiu del Vallès Occidental pertany als col·legis ubicats a
Cerdanyola, Barberà del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Montcada i Reixach, tots els nens que vulguin participar en
el cros que no pertanyin a cap col·legi d'aquestes poblacions, se'ls permetrà córrer, però no opten a classificació ni
samarreta i sempre sota la seva responsabilitat.

DORSALS
Els responsables de les entitats recolliran els dorsals el mateix dia de la prova a la caseta d’informació. L’organització
donarà un sobre a cada responsable amb els dorsals de tots corredors de la seva entitat.
Es recomana recollir el sobre amb temps suficient per poder-los repartir i presentar-se a les curses amb 15 minuts
d’antelació.

PREMIS
Es lliuraran medalles als tres primers classificats de cada categoria i sexe. També es donarà un trofeu a les tres escoles o
entitats amb més participants a la jornada.

PARTICIPACIÓ A LA FINAL NACIONAL DE CROS
Els millors classificats al cros comarcal podran participar a la Final Nacional de cros dels JEEC (lloc i data a determinar per
la UCEC i la Generalitat de Catalunya). Per a participar-hi serà imprescindible tenir el carnet de JEEC vigent.

CATEGORIA

ANY

DISTÀNCIA

HORA

CIRCUIT

Juvenil femení/masculí

2000-01-02

± 2.700 m

09:30

1P+1G

Cadet femení/masculí

2003 - 2004

± 1.900 m

10:00

1G

Infantil femení/masculí

2005 - 2006

± 1.900 m

10:20

1G

Aleví femení/masculí

2007 - 2008

± 1.600 m

10:45

2P

Benjamí femení/masculí

2009 - 2010

± 800 m

11:10

1P

Prebenjamí i educació
infantil femení/masculí

2011 - 2015

± 400 m

11:25

Podi (Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil)

11:40

2on Cros Ciutat de Barberà del Vallès
INSCRIPCIONS
Les inscripcions del cros popular es podran realitzar:



Personalment, una vegada obert el termini, a les oficines de la Unió Atlètica Barberà a partir del 14 de gener.
Horari de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00.
Enviant correu electrònic a secretaria@uabarbera.com informant de NOM, COGNOMS, ANY DE NAIXEMENT,
SEXE I TELÉFON.

El cost de la inscripció serà de 3€ per atleta a totes les categories. Per a la categoria de relleus el cost serà de 3€ per a la
parella.

CATEGORIA
Cros Popular

ANY

DISTÀNCIA

HORA

CIRCUIT

± 5.700 m

12:00

3G

± 5.700 m

12:30

3G

± 3.800 m

13:00

2G (1/1)

1985 - 1999
Màster i Sènior femení

1975 - 1984
1965 - 1974
1964 i anteriors
1985 - 1999

Màster i Sènior masculí

1975 - 1984
1965 - 1974
1973 i anteriors

Relleus
Mixtes(1masc/1fem)

una sola cat.

Podi ( Sènior i Màster)

13:20

Volta petita
Volta gran

PREMIS
Es lliuraran medalles als tres primers classificats de cada categoria i sexe.

NORMATIVA I REGLAMENT
Article 1
La Unió Atlètica Barberà i l`Ajuntament de Barberà del Vallès organitzen eI "Cros Comarcal Escolar i el 2n Cros Ciutat de
Barberà, el dissabte 9 de febrer de 2019
Article 2
No es permetrà transitar pel circuit a cap vehicle rodat, llevat d’aquells que estiguin autoritzats per l’organització.
Article 3
Tots els esportistes que participin acceptaran el present reglament per a la bona marxa de l’esdeveniment esportiu.
Article 4
Valors, Caldrà vetllar pel compliment de les següents accions bàsiques de foment del joc net i dels valors de l’esport.
Salutacions inicial i final entre els jutges o tutors de joc, tècnics/es, i atletes.
Salutació inicial dels atletes al públic a la línia de sortida.
Puntualitat en arribar a la cambra de requeriments o sortida de la prova.
Equipament adequat per la pràctica del cros.
Article 5
La cursa es controlarà tècnicament per un organisme acreditat, per la qual cosa s’acceptaran les condicions de control
següents: Els dorsals hauran d’estar sempre ben visibles per tal de veure el número i així poder establir les
classificacions. Només podran ser-hi en el circuit les persones degudament acreditades per l’organització. Seran
desqualificats aquells esportistes que no portin dorsal a l’arribada, aquells que no hagin cobert tot el recorregut o no
atenguin les indicacions dels organitzadors. Els vehicles que controlaran la cursa seran designats per l’organització.
El lliurament de dorsals es farà el dia de la prova a l’estand de què disposarà el club dintre del parc Central.
Article 6
El termini d’inscripcions es realitzarà en la forma i terminis establerts per l’organització. Es permetrà la inscripció el dia
de la prova al 2n Cros Ciutat de Barberà.
L’organització podrà limitar el nombre de participants si així ho considera oportú.
Article 7
L’organització no es fa responsable de la custòdia del vestuari i objectes personals dels participants.
Article 8
L’organització no es fa responsable dels danys morals, físics i materials que puguin patir els participants.
Article 9
Podrà ser motiu de desqualificació:
 No realitzar el recorregut complet o no passar per algun dels controls establerts.
 No portar el dorsal o no portar-lo correctament col·locat al pit, sense manipular ni doblegar.
 Participar amb un dorsal assignat a un altre corredor.
 Utilitzar un dorsal no autoritzat per l’Organització.
 Entrar a la meta sense dorsal.
 Inscriure’s amb dades falses.
 No atendre les indicacions de l’Organització i/o els Jutges durant el transcurs de la prova.
 Manifestar una conducta no esportiva.

RECLAMACIONS
Les reclamacions relatives a inscripcions, edats, situació dels participants, etc…, s’adreçaran per escrit a la Unió Atlètica
Barberà. La inscripció a la prova pressuposa el coneixement i acceptació d’aquesta normativa, i de les decisions preses
pel Club Organitzador sobre el seu transcurs.
L’organització es reserva el dret de canviar o modificar aquest reglament, així com de la seva suspensió per causes de
força major, sota alerta de les autoritats competents i/o per fenòmens meteorològics adversos. En aquest cas no es
reemborsarà l’import de la inscripció.
SEGURETAT I CONTROL
La seguretat i control es gestionarà i coordinarà des de la Unió Atlètica Barberà mitjançant el seu personal tècnic
(voluntaris).
DORSALS
Dissabte 9 de febrer (dia del cros) i fins a 15 minuts abans de la sortida de cadascuna de les carreres. Es recomana
recollir el dorsal amb temps suficient.

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Unió Atlètica Barberà
Pg. Doctor Moragas, 268
08210 Barberà del Vallès
T. 931198712
e-mail: secretaria@uabarbera.com

