ACORDS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ATLETISME –CROS 17/18

DATA: Dijous 26 d’octubre de 2017
HORA: 13.15 h. LLOC: Consell Esportiu del Tarragonès
ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
Club Atletisme Tarragona, Col·legi Sant Pau, Col·legi Turó i Club Gimnàstic
1. Programació de la fase comarcal de cros dels JEEC
Es recorda que des del curs passat es van definir uns criteris organitzatius
mínims aplicables a la lliga comarcal de cros, vinculant per poder formar
part del calendari corresponent. En aquest sentit, es proposa i s’acorda
instar també, com a criteri a tenir en compte, el fet que les entitats o
escoles organitzadores de cros també participin a la Lliga Comarcal,
assistint a altres curses de cros programades.
Com a novetat a partir d’aquest curs, també s’inclouen al calendari altres
curses no puntuables (fora de la Lliga Comarcal), però de les quals des del
CET es farà difusió, i se’ls donarà suport logístic i tècnic, I també es
facilitarà, a aquells que els interessi participar-hi, la tramitació de la
inscripció amb l’aplicació informàtica dins del marc dels JEEC, tal com es
fa amb la resta de curses.
També s’acorda que aquelles entitats i escoles organitzadores que ho
sol·licitin expressament podran facilitar la secretaria del corresponent cros,
sense necessitat d’aportar-la des de l’entitat col·laboradora en aquest
apartat.
Davant la petició del representant del CA Tarragona, s’acorda, per a
aquelles entitats i escoles que ho demanin també expressament, que
s’adaptarà la tramitació dels dorsals, adjudicant un número fix als seus
corresponents esportistes durant tota la lliga, aprofitant així el mateix
dorsal físic per a diferents jornades. Ja s’informarà oportunament del
procediment corresponent.
2. Definició de la convocatòria d’atletisme per al curs 2017/18
A instàncies de l’Ajuntament de Torredembarra, tot commemorant la
generació de l’atletisme al municipi, s’ha proposat una sèrie de controls
d’atletisme, oberts a esportistes de l’àmbit federat i també de l’escolar
(JEEC), i convocats per categories específiques.
Es programaran, inicialment, cinc jornades, que es complementaran amb
altres possibles que s’afegeixin també amb el Nàstic. Les proves en
aquestes jornades seran validades per la Federació Catalana d’Atletisme.

Les cinc jornades previstes a Torredembarra són les següents:
1a jornada: 20.01.18 Aleví - sub 12 ....2007-2008
2a jornada: 24.02.18 Benjamí - sub 10..2009-2010
3a jornada: 17.03.18 Mini - Prebenjamí....2011-12-13-14
4a jornada: 22.04.18 Cadet - sub 16 .....2003-2004
5a jornada: 20.05.18 Infantil - sub 14.. 2005-2006
Una vegada es determini el calendari federatiu de proves, es concretarà
aquest calendari comarcal de controls. Així mateix, també es convocarà la
jornada Gaudint d’Atletisme, que vindrà determinada pel calendari
anterior.
Finalment, es recorda que es convocarà també la Fase Territorial del Camp
de Tarragona, encara pendent de definició.

José Córcoles Serna
Coordinador general del CET
Tarragona, 27 d’octubre de 2017

