
 



 

ART. 1r.- ORGANITZACIÓ 

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa organitza el Campionat de Cros, en les categories prebenjamí, 

benjamí, aleví, infantil, cadet, i juvenil el dissabte 19 de novembre de 2022 al circuit de Can Jofresa de 

Terrassa, sota el control tècnic de la delegació de Jutges de Terrassa. 

 
ART. 2n.- HORARIS 

 09.00h - Juvenil M 2005-06 2.400m 2vA  

 09.15h - Juvenil F 2005-06 2.400m 2vA  

 09.30h - Cadet M 2007-08 2.150m 1vB + 1vA  

 09.45h - Cadet F 2007-08 2.150m 1vB + 1vA  

 10.00h - Infantil (2n any) M 2009 1.800m 1vC + 1vB  

 10.15h - Infantil (2n any) F 2009 1.800m 1vC + 1vB  

 10.30h - Infantil (1r any) M 2010 1.800m 1vC + 1vB  

 10.45h - Infantil (1r any) F 2010 1.800m 1vC + 1vB  

 11.00h - Aleví (2n any) M i F 2011 1.250m 1vA  

 11.15h - Aleví (2n any) M i F 2011 1.250m 1vA  

 11.30h - Aleví (1r  any) M i F 2012 1.250m 1vA  

 11.45h - Aleví (1r  any) M i F 2012 1.250m 1vA  

 12.00h - Benjamí (2n any) M i F 2013 1.000m 1vB  

 12.10h - Benjamí (2n any) M i F 2013 1.000m 1vB  

 12.20h - Benjamí (1r  any) M i F 2014 1.000m 1vB  

 12.30h - Benjamí (1r  any) M i F 2014 1.000m 1vB  

 12.40h - Prebenjamí (2n any) M i F 2015 600m 1vD  

 12.55h - Prebenjamí (2n any) M i F 2015 600m 1vD  

 13.10h - Prebenjamí (1r  any) M i F 2016 600m 1vD  

 13.25h - Prebenjamí (1r  any) M i F 2016 600m 1vD  
 

En les curses de les categories prebenjami, benjamí i aleví es donarà l'ordre de sortida uns dies abans de la 
cursa, i es farà en funció dels centres inscrits. 
 
ART. 3r.- INSCRIPCIONS 

Les inscripcions s’efectuaran amb els fulls oficials al Consell Esportiu via e-mail a l’adreça: 

consell.esportiu@ceterrassa.cat, abans de les 20h del dimarts dia 15 de novembre. 

 

ART. 4t.- PARTICIPACIÓ 

Hi podran participar tots/es els/les joves, que cursin estudis en un centre educatiu i d’entitats que ho desitgin 

del nostre àmbit territorial. És obligatori que tots els centres educatius o entitats tinguin dos responsables 

sobretot a primària. S’habilitarà un espai per a cada centre educatiu o entitat perquè els/les responsables 

puguin concentrar els/les seus/seves atletes. A les curses de primària s’habilitarà un espai a l’arribada (zona 

annexa) per a recollir als/a les participants. 



 

ART. 5è.- ASSEGURANCES 

S’haura de tramitar l’assegurança en els/les participants que no estiguin assegurats/des als Jocs Esportius 

Escolars amb l’assegurança de 7€ de tot el curs, mitjançant l’aplicatiu http://cevot.playoffinformatica.com/ 

fer l’ingrés corresponent i enviar el comprovant de pagament o aprovar la sortida pel Consell Escolar de cada 

centre i que consti dins del Pla Anual del centre. 

 

ART. 6è.- CLASSIFICACIONS  

a) Individual: classificació per temps, excepte benjamí i prebenjamí que hi haurà medalles a tots/es les 

participants. 

b) Per equips d’escoles: s’establirà sumant els punts obtinguts pels/per les 4 primers/es classificats/des de 

cada centre/entitat. L’equip que tingui menys punts serà el guanyador. En cas d’empat, guanyarà aquell que 

tingui el millor 4t.  

Hi haurà trofeu per als tres primers equips dels centres educatius classificats de cada categoria i sexe. 

Excepte la categoria benjamí i prebenjamí.  

L’entrega de premis de la categoría Juvenil i Cadet es farà a les 10 hores i la de la categoría Infantil i Aleví es 

realitzarà a les 12 hores. 

 

ART. 7è.- RESULTATS 
 
Els resultats es podran consultar al Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa a l’adreça d’internet: 
http://www.ceterrassa.cat. (al llarg de la setmana següent del cros) 
 
ART. 8è.- CLASSIFICACIÓ PER LA FINAL NACIONAL 
 
Les classificacions per a les finals territorials i/o nacionals s’establiran en funció de les directrius del CCE. 
 

ART. 9è.- ESCALFAMENT I ACCÉS A LA SORTIDA 

L’escalfament es durà fora el circuit durant el decurs de les proves, sota posible desqualificació. 

L'accés a la cursa es farà per la zona indicada en el planell. En aquesta zona es determinaran uns boxs que a 

mesura que és vagin omplint s'aniran tancant donant pas al següent. 

 

ART. 10è.- RECLAMACIONS 

Les reclamacions han de presentar-se per escrit al jutge-àrbitre, acompanyades de 30€ com a dipòsit, i només 

seran acceptades fins a 30’ després d’haver-se conegut la classificació de la cursa. En cas de resolució favorable 

es retornarà el dipòsit.  

 

ART. 11è.- SUSPENSIÓ 

En cas d’inclemència meteorológica o situació sanitària el Consell suspendrà la jornada total o parcialment.  

 

ART. 12è.-  

Tot allò no previst en aquesta reglamentació serà resolt pel Comitè de Competició del CEVOT. 

L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals o materials dels/de les participants. 

 

 

 

 

http://cevot.playoffinformatica.com/
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CIRCUIT A 1.250 m. 

CIRCUIT B 1.000 m. 

CIRCUIT C 900 m. 

CIRCUIT D 600 m. 


