JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018 – 2019
CONVOCATÒRIA CROS CIUTAT DE REUS PREBENJAMÍ
1. Seu, data i termini d’inscripció
El Cros Ciutat de Reus Prebenjamí es farà a Reus, a la comarca del Baix Camp.
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

10 de març de 2019

27 de febrer de 2019

Localització

https://goo.gl/maps/LS7wT3KEL8R2

Pol. Ind. Agroreus, Carrer d'Ignasi Iglésias, 129, 43206 Reus

Podran participar al Cros tots aquells esportistes de les categories prebenjamí,
nascuts als anys 2011 i 2012, que tinguin tramitada la llicència esportiva de Cros dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya, representant al seu consell esportiu
corresponent.
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar al
Consell Esportiu del Baix Camp les inscripcions per al Cros Ciutat de Reus
Prebenjamí amb el model establert, com a màxim el dia 21 de febrer de 2019. Els
drets de participació son de 5€ per esportista, que hauran de tramitar al seu consell
esportiu corresponent.
2. Participació i inscripcions
2.1.- Participació màxima
Cada Consell Esportiu podrà inscriure al Cros Ciutat de Reus Prebenjamí, un màxim
de 25 esportistes masculins i 25 esportistes femenins prebenjamins.
2.2.- Personal tècnic
Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o
delegat/ada) de cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es:
Nombre d’inscrits/es de l’entitat

Nombre de personal tècnic

01 – 05

1

06 – 10

2

11 - 15

3

Nombre d’inscrits/es de l’entitat

Nombre de personal tècnic

16 - 20

4
i així successivament

El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves
esportistes, fent-se càrrec del seu comportament i bona conducta.
3. Dorsals
Les entitats participants s’hauran d’adreçar al representant del seu Consell Esportiu
per recollir els dorsals dels seus esportistes. Aquests estaran ubicats a la zona de
carpes de les Agrupacions Territorials de Consells Esportius.
4. Distàncies i horari de les curses
HORA

CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

DISTÀNCIES*

CIRCUIT**

13:01

Prebenjamí masculí

2011

620m

1 v. A

13:10

Prebenjamí femení

2011

620m

1 v. A

13:19

Prebenjamí masculí

2012

620m

1 v. A

13:28

Prebenjamí femení

2012

620m

1 v. A

13.40

Lliurament de guardons

5. Sistema de puntuació i classificació
5.1. Sistema de classificació
S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a la normativa del Cros
dels JEEC.

5.2. Puntuació de valors
Es puntuaran les següents accions de foment del joc net i dels valors de l’esport,
especificada a la normativa de Cros dels JEEC.

6. Guardons
A banda del diploma nominal de participació a tots els participants en el Cros Ciutat
de Reus Prebenjamí, es lliuraran els guardons següents:
- medalles als 3 primers esportistes de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes
de la classificació de valors de cada categoria i gènere.
7. Observacions
El Comitè Organitzador del Consell Esportiu del Baix Camp es reserva el dret de
suspendre aquest esdeveniment si no s’arriba al mínim de participació previst.

