
 

 

CROS 
NORMATIVA FASE COMARCAL  

Jocs Esportius Escolars Catalunya (JEEC) 
CURS 2019-20 

 
      El Consell Esportiu del Tarragonès, amb la col·laboració de diferents ajuntaments, escoles, 

clubs i altres entitats de la comarca, convoca la LLIGA COMARCAL de CROS dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya en la modalitat individual única, dirigida a escolars i també 
per a adults.  
 

CATEGORIES 
 

Minis   2014, 2015, 2016 Infantil 2006, 2007 
Sense classificació comarcal 

Prebenjamí 2012, 2013  Cadet 2004, 2005  

Benjamí 2010, 2011  Juvenil 2002, 2003 

Aleví 2008, 2009  Adults 2001 i anteriors 

 

CALENDARI FASE COMARCAL CROS 
 

CROSOS PUNTUABLES A LA LLIGA COMARCAL (12) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

- 27 d’octubre. 37è Cros de Vila-seca 
- 9 de novembre (dissabte). 43è Cros de l’Escola Els Àngels-La Granja, Tgna. 
- 17 de novembre. 10è Cros de l’Escola El Roquissar, Altafulla 
- 1 de desembre. 24è Cros del Col·legi Sant Pau, Tarragona  
- 15 de desembre. 3r Cros Escolar de Creixell-Escola Les Eres 
- 12 de gener. 10è Cros del Col·legi Mare Nostrum, Tarragona 
- 19 de gener. 5è Cros del Col·legi La Salle Tarragona 
- 26 de gener. 25è Cros de la Canonja  
- 2 de febrer. 7è Cros Solidari Escola Josep Veciana de Perafort  
- 9 de febrer. 22è Cros de la Pobla de Mafumet 
- 16 de febrer. 11è Cros de l’Escola Pax, Tarragona  
- 1 de març. 10è Cros Escola Cèsar August- 37è Cros Ciutat Tarragona 

CLOENDA LLIGA COMARCAL DE CROS – no puntuable 

13 - 15 de març. 24è Cros Comarcal Tarragonès – 10è Cros Solidari del Col·legi 
Turó, Constantí - 36è Cros del Col·legi Aura 

CROSOS FORA DE L’ÀMBIT LLIGA COMARCAL – no puntuable 

14 - 2 de maig (dissabte). 8a Milla EIC – Escola Internacional del Camp, Salou 

* 8 de març. Final Nacional de CROS dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 



 

 

NORMATIVA DE LA LLIGA COMARCAL DE CROS 
 

1. Per poder participar a la Fase Comarcal de Cros, les persones han d’estar degudament donades 
d’alta als JEEC i amb la llicència assignada en aquest esport per part del consell esportiu, amb les 
condicions previstes a la normativa de tramitació del CET. En cas contrari, tots aquells que no ho 
estiguin, no podran puntuar a la fase comarcal ni se’ls podrà donar cobertura de l’assegurança 
esportiva obligatòria. 
 
És necessari que feu les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia presentació al CET del 
full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau d’accés).  
 
A partir del curs passat, el criteri de participació a les fases comarcals, amb àmbit de competició 
dels JEEC, tal consta al llibre de convocatòria del CET, es regeix pel plantejament següent: 

- 1 quota única per entitat i modalitat esportiva, independentment del nombre de 
participants i de categories inscrites, de 43,00€. 

- En el cas del Cros, 1 quota d’inscripció de 2,50€ per esportista, que serà una única quota 
per a participar a tota la Lliga Comarcal, indistintament dels crosos que hi participi. 

 
Posteriorment, tramitareu la inscripció dels participants directament al programa de gestió 
esportiva del CET, on constarà el corresponent cros, a l’apartat d’esports individuals dels JEEC.  
Podeu realitzar la inscripció massiva i simultània de tots els participants a cada cros. 
 
Si no estan correctament donats d’alta (omplint totes les caselles de camp obligatori marcades 
amb asterisc),  no podreu assignar llicència de cros ni inscriure’ls a la cursa corresponent. No 
s’acceptarà, dins del marc dels JEEC, cap altra via d’inscripció, ni fora del termini establert, no 
donant el Consell Esportiu cap cobertura als participants en aquests casos; així com, tampoc podran 
puntuar a la lliga comarcal.  
 
L’escola organitzadora o vinculada a l’ajuntament organitzador tindrà la facultat de fer la inscripció 
interna com a participació local, sense la tramitació via JEEC, segons les condicions que es regulin 
sobre el tractament de la pròpia assegurança escolar amb la necessària aprovació del consell escolar 
de centre i els requisits que es determinin a tal efecte. Aquesta participació es considerarà fora de 
l’àmbit de la Lliga comarcal dels JEEC. 
 
Recordem que, des del consell esportiu, instem els organitzadors directes a no acceptar inscripcions 
el mateix dia de la cursa, sense tenir garantida la corresponent assegurança del participant.  
 
 
2. La data límit d’inscripcions al programa de gestió per a cada cros serà sempre el dimecres anterior 
a la seva celebració.  
 
 
 



 

 

El divendres anterior al matí el Consell Esportiu del Tarragonès remetrà per correu electrònic a totes 
les entitats i escoles participants, en principi, a les adreces facilitades a la inscripció de l’entitat, els 
seus corresponents dorsals, per a que facin la impressió corresponent i facilitar, si s’escau, el seu 
repartiment previ al dia de la cursa.  
La impressió dels dorsals sempre anirà a càrrec de la corresponent escola o entitat. 
 
3. En el cas que prengui part, els participants a la Final Nacional de Cros caldrà que portin la llicència 
esportiva corresponent.  
 
4. Per a establir les classificacions a la Lliga Comarcal, a les categories de Secundària i adults, hi 
haurà una única classificació individual per categoria; a les categories de Primària (alevina, 
benjamina, prebenjamina i mini), se separaran les classificacions pels dos corresponents anys de 
naixement; encara que, els organitzadors corresponents podran convocar curses conjuntes amb els 
dos anys de la mateixa categoria, en funció de la participació prevista.  
 
A la Lliga Comarcal hi haurà classificacions a partir de la categoria prebenjamina fins la sènior 
(adults), no havent-hi doncs a la categoria mini, segons acord de comitè tècnic. Tanmateix, es 
preceptiu que a la categoria mini no hi hagi pòdium, essent recomanable el lliurament general 
d’obsequis o medalles. 
 
A partir d’aquest curs, a banda dels crosos programats dins la Lliga Comarcal, també es podran afegir 
a la convocatòria de la Fase Comarcal dels JEEC, altres crosos, que gaudiran també dels serveis 
similars als anteriors (difusió; inscripció via aplicació informàtica CET i elaboració de pitrals; cessió 
material logístic; servei jutges i secretaria).  
 
5. Puntuació. A cada cros, dels dotze puntuables previstos, puntuaran únicament els corredors 
inscrits via JEEC. Només podran puntuar aquells esportistes que s’hagin inscrit en temps i forma 

(aplicació informàtica fins dimecres). 
A l’efecte de la puntuació, s’entendrà per classificat el lloc final sense tenir en compte els atletes 
d’altres comarques o inscrits fora de l’àmbit dels JEEC, de la manera següent: 
 

1r  20 punts 6è 10 punts 11è 5 punts 

2n 17 punts 7è 9 punts 12è 4 punts 

3r 14 punts 8è 8 punts 13è 3 punts 

4t 12 punts 9è 7 punts 14è 2 punts 

5è 11 punts 10è 6 punts Resta 1 punt 

  
Per determinar la classificació general comarcal, es tindran en compte les set (7) millors 
puntuacions dels dotze (12) crosos puntuables. 
  
Als tres primers esportistes, tant escolars com d’adults, amb classificació general de cada 
categoria se’ls lliurarà, al cros comarcal, els corresponents trofeus acreditatius. 
 
 



 

 

 
 
6. FINAL NACIONAL DE CATALUNYA DE CROS 
La participació per a la Final Nacional de Catalunya, prevista pel 8 de març de 2020 a la seu 
que es determini, serà directament des dels àmbits comarcals dels JEEC, sense tenir en compte 
possibles resultats de la fase territorial que es pugui programar. 
 
Per poder participar a la Final Nacional, s’ha d’haver participat en algun cros del calendari comarcal.  
 
Sempre que hi hagi places suficients, la inscripció a la Final Nacional serà lliure; en cas contrari, es 
tindrà en compte la classificació comarcal. 
 
Per obtenir informació més detallada de la Final Nacional es podrà consultar la pàgina web de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya (www.ucec.cat).  
 
7.  DISPOSICIÓ FINAL 
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’interpretar les presents bases de competició, així 
com d’establir les modificacions que consideri necessàries i resoldre qualsevol cas que no s’hi 
hagi previst. 
 

http://www.ucec.cat/

