10è CROS SOLIDARI COL·LEGI TURÓ –
36è CROS COL·LEGI AURA –
24è CROS COMARCAL DEL TARRAGONÈS
Art. 1 – El Col·legi Turó, el Col·legi Aura i el Consell Esportiu del Tarragonès amb el
suport de l'Ajuntament de Constantí i d’altres entitats, organitza el 10è CROS
SOLIDARI COL·LEGI TURÓ – 36è CROS COL·LEGI AURA - 24è CROS COMARCAL
DEL TARRAGONÈS, el proper diumenge 15 de març de 2020.
Aquest cros tanca la Lliga Comarcal programada dins dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya i servirà per fer el lliurament trofeus de la Fase comarcal, tenint en compte les
set millors puntuacions dels onze crosos puntuables celebrats amb anterioritat.
El control tècnic anirà a càrrec del jutges de la FCA.
Art. 2 - Els horaris i distàncies de les curses així com un plànol del recorreguts s’indiquen
en full annex.
Art. 3 - Sistema d’inscripció.
Les inscripcions es realitzaran per l’aplicació del Consell Esportiu del Tarragonès:
www.cetarragones.cat / Àrea privada d’escoles; des de la llicència de cros / desplegar menú
Accions/Nova inscripció al cros corresponent.
No s’acceptarà cap inscripció d’atletes escolars el mateix dia.
La data límit d’inscripció és el dimecres 11 de març de 2020. Les inscripcions son
il·limitades i gratuïtes. No s’acceptarà cap inscripció el mateix dia de la cursa.
Les escoles organitzadores tindran la facultat de fer la inscripció interna, 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.
Els adults via CET els heu de tramitar també al programa de gestió esportiva (modalitat
de lleure).
Art. 4 – Els corredors participaran a la categoria que els correspongui per l’any de
naixement, cada atleta només tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en
dues serà sancionat amb la desqualificació en ambdues.
Art. 5 – És obligatori que els participants portin ben visible el pitral assignat amb el seu
nom i l’entitat a la qual pertanyen.

Art. 6. L’organització lliurarà els següents trofeus:
Es lliuraran trofeus, a partir de la categoria pre-benjamí, als/les 3 primers/es classificats/des
de cadascuna de les categories i de les curses convocades i al primer atleta classificat del
Col·legi Turó i també als primers/es classificats/des de les corresponents categories del
Col·legi Aura.
Es realitzaran dos torns de lliuraments, un a partir de les 11,00h, amb les curses ja
celebrades i, un altre, sobre les 13,00h, amb la resta de categories.
També es lliuraran, simultàniament, els guardons corresponents als tres primers i primeres
classificats i classificades de la Lliga Comarcal del Tarragonès de Cros.
Es lliuraran medalles als/les participants de les categories d’Educació Infantil i Primària.
Recordem que a la categoria Mini, pel seu caire participatiu, no es lliuraran trofeus i hi
haurà fotografia conjunta de pòdium amb tots i totes els participants que vulguin.
Art. 7 – Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre,
acompanyades de 30 euros, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts
després de coneguda la classificació de la cursa. Les decisions del Jurat d’Apel·lació seran
inapel·lables i en el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.
Art. 8 - Els atletes s’han de proveir dels imperdibles pels pitrals.
Art. 9 – Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o
qualsevol altre problema, així ho determini l’organització i el Jutge Àrbitre, sent el veredicte
inapel·lable. Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament.
Art. 10 – El col·legi Turó no es fa responsable dels perjudicis morals, físics o materials que
puguin causar o causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició.
Art. 11 - Cada participant, presentant el corresponent pitral, rebrà una bossa amb
begudes, medalla i obsequis en finalitzar la seva prova.
INFORMACIÓ D’INTERÈS PELS ATLETES PARTICIPANTS - PROJECTE SOLIDARI El Col·legi Turó i les entitats col·laboradores volen aprofitar aquest esdeveniment esportiu
per fer un PROJECTE SOLIDARI entre tots els participants de les diferents curses (des de
P3 fins a la categoria absoluta ).
Per participar en la proposta solidària, cal prendre part en una de les proves de la categoria
corresponent, fer entrega de 3 o més aliments al Punt Solidari, omplir la fitxa amb les
seves dades personals i així optar a participar en el sorteig de premis.
Tots els aliments recollits aniran destinats al Banc dels Aliments de les nostres comarques
i a Càrites.

El sorteig d’aquests premis es realitzarà la
setmana següent a la celebració del cros i la llista dels atletes premiats es comunicarà la
setmana següent a la celebració del cros.

Horaris – Categories – Distàncies
Horari

Categoria

Any de
naixement

Distàncies
m

Circuits

9:45h

Juvenil masculí
Cadet masculí
Juvenil femení
Cadet femení
Infantil masculí
Infantil femení
Absoluta
Aleví masculí
Aleví femení
Benjamí masculí
Benjamí femení
Benjamí masculí
Benjamí femení
Pre-benjamí masculí
Pre-benjamí femení
Pre-benjamí masculí
Pre-benjamí femení
Minis masculí
Minis Femení
Minis masculí
Minis Femení
Minis masculí
Minis Femení

2002/2003
2004/2005
2002/2003
2004/2005
2006/2007
2006/2007
2001 i anteriors
2008/2009
2008/2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016

2.440

Circuits A + A

2.070

Circuits A + B

1.460
1.460
4.370
1.170
1.170
800
800
800
800
560
560
560
560
290
290
290
290
170
170

Circuits B + C
Circuits B + C

10:00h
10:15h
10:30h
10:45h
11:15h
11:25h
11:35h
11:45h
11:55h
12:05h
12:10h
12:20h
12:30h
12:40h
12:50h
12:55h
13:00h
13:05h
13:10h
13:15h

Circuits A + A+ A+C

Circuit A
Circuit A
Circuit B
Circuit B
Circuit B
Circuit B
Circuit C
Circuit C
Circuit C
Circuit C
Circuit D (sortida 2)
Circuit D (sortida 2)
Circuit D (sortida 2)
Circuit D (sortida 2)
Circuit E (sortida 3)
Circuit E (sortida 3)

CIRCUITS

Circuit A (1.170 m)

Circuit B (800)

Circuit C (560 m)

Circuit D (290 m)

Circuit E (170 m)

