II CROS “COL.LEGI DIOCESÀ SAGRADA
FAMÍLIA-TORTOSA 2021-2022”
- Jocs Esportius Escolars de Catalunya -

CATEGORIES
Aquesta jornada, emmarcada dins dels programa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya,
es farà tenint en compte les BASES diferents pel que fa edats i distàncies. El cros seguirà la
normativa marcada del Consell Esportiu del Baix Ebre.

PARTICIPANTS
Inscripció lliure.

DOCUMENTACIÓ
Es recomana que tots els participants tinguen la corresponent llicència esportiva degudament
tramitada pel seu Consell Esportiu.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
 Tortosa, divendres 26 de Novembre 2021 “II Cros Col.legi Diocesà Sagrada
Família-Tortosa”
 Hora d’inici: 15.30h
 Hora de finalització: 17.00 hores
 Lloc: Instal.lacions esportives del Col.legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, Crtra
d’accés al Seminari, s/n.

CLASSIFICACIONS I PREMIS
Individuals: s’establirà a totes les categories una classificació individual per a cada categoria i
sexe amb l’ordre d’arribada a la línia de meta. Hi haurà un trofeu per als tres primers
classificats de cada categoria.

ACTIVITATS
Jornada “ESPORT I SALUT”, es repartirà a tots els participants en el II CROS ESCOLAR
SAGRADA FAMÍLIA de Tortosa, una peça de fruita en finalitzar la competició

Servei de FISIOTERÀPIA en la zona de meta a càrrec dels alumnes d’EUSES TE

CURSES, DISTÀNCIES A CÓRRER I ORDRE DE CURSES
HORA
15’30

CATEGORIA
INFANTIL
INFANTIL
ALEVÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PATUFET
PATUFET
PATUFET
PATUFET

SEXE
MASCULÍ
FEMENÍ
MASCULÍ
FEMENÍ
MASCULÍ
FEMENÍ
MASCULÍ
FEMENÍ
MASCULÍ
FEMENÍ
MASCULÍ
FEMENÍ

ANY
2008 / 2009
2008 / 2009
2010 / 2011
2010 / 2011
2012 / 2013
2012 / 2013
2014 / 2015
2014 / 2015
2016 / 2017
2016 / 2017
2018
2018

DISTÀNCIA
2.000 m
2.000 m
1.500 m
1.500 m
1.000 m
1.000 m
500 m
500 m
100 m
100 m
100 m
100 m

DESPLAÇAMENTS
A càrrec dels participants, tot i que el consell esportiu podria procurar una ruta de bus especial
per als centres que s’inscriguin al cros
INSCRIPCIONS
Cros Col.legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa del 26 de Novembre 2021 es poden fer via
mail amb el full oficial adjunt enviant-lo a consell.esportiu@baixebre.cat. La data màxima per
enviar-nos aquest full és la del 23 de novembre 2021.
RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de ser presentades al jutge àrbitre de la prova (secretari tècnic) per a
totes les categories. Les reclamacions només seran acceptades fins a 30 minuts després de
coneguda la classificació de la prova.
NORMES COMPLEMENTÀRIES
Queda prohibit l'escalfament al circuit durant el decurs de les proves i també la manipulació
dels dorsals, sota la possible desqualificació de l'atleta. Aquestes curses només es podran
suspendre si per la inclemència del temps així ho determina el jutge àrbitre. L’organitzador es
reserva el dret de poder modificar l’ordre de sortides o variar les composicions de les curses en
funció del número d’inscrits. Cada entitat haurà de tenir en la competició un delegat que serà
l'encarregat d'efectuar totes les actuacions que es produeixin entre l’entitat que representa i
l'entitat organitzadora i efectuarà el corresponent repartiment de dorsals. La inscripció en
aquest cros suposa la total acceptació d'aquestes bases.
ORGANITZACIÓ
El cros està organitzat pel Col.legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa i el Consell Esportiu del
Baix Ebre, amb el suport del Club Atletisme Terres de l’Ebre i Tortosaeport.
ANNEX 1
Mapa i recorreguts

Tortosa, 26 d’octubre de 2021

ANNEX-1 (recorreguts)
CATEGORIA PATUFET

CATEGORIA PREBENJAMÍ

CATEGORIA BENJAMÍ

CATEGORIA ALEVÍ

CATEGORIA INFANTIL

PLÀNOL GENERAL

