JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

22 d'abril de 2012

PANTALÀ DEL PORT DE
COMA-RUGA
A partir de les 11:00h

TROBADA I FINAL
NACIONAL DE CROS

Organitza:

Col·labora:
FRUITES ROVIRA-CARALT

SALUTACIÓ
Jaume Domingo i Planas
President de la UCEC i del Consell Esportiu del Baix
Penedès
Un any més, des de la UCEC organitzem la Final
Nacional de Cros, una trobada en la que hi participen
més de 1000 nens i nenes de tot Catalunya. Aquesta és
una jornada esportiva, però sobretot una jornada de
convivència, perquè aquest és l’objectiu dels Jocs
Esportius de Catalunya, que la pràctica de l’esport sigui
també una eina educativa, participativa i convencional
del màxim número de joves escolars.
Mitjançant l’esport es poden treballar infinitat de valors necessaris per viure en
societat, com la responsabilitat, la solidaritat, el respecte, el compromís, la
tolerància, el treball en equip, o l’acceptació de les normes. Des de la UCEC tenim
molt clar que l’infant que participa en els Jocs Esportius és primer persona abans
que esportista.
Per a nosaltres la prioritat no són els resultats, sinó que tots els esportistes creixin
assumint els valors que té l'esport i que serveixen per fer créixer als infants com a
persones. I la Trobada i Final Nacional de Cros és un clar exemple d’això.
També és molt important la tasca de molts voluntaris que fan possible aquesta
jornada. A tots ells els vull donar les gràcies en nom de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya i de tots el Consells Esportius de Catalunya. Sense ells i la
col·laboració dels ajuntaments, clubs, entitats esportives i centres escolars, que dia
rere dia ens ajuden a tirar endavant, seria impossible organitzar les diferents
activitats, trobades i competicions que fem al llarg de l'any.
Finalment, i com a vendrellenc i president del Consell Esportiu del Baix Penedès, us
vull donar la benvinguda al Vendrell i us convido a que coneixeu la nostra vila, les
nostres platges i la nostra riquesa cultural, destacant la figura de Pau Casals, un
gran músic però sobretot una gran persona, que va defensar sempre la pau i la
llibertat de les persones i dels pobles. Ell deia que la música era un llenguatge
universal que feia possible la transmissió de valors. Espero que per a tots aquests
nens i joves que hi participen en aquesta jornada, l’esport també ho sigui.

SALUTACIÓ
Sergi Teruel Rosario
Regidor d'Esports de l'Ajuntament del Vendrell

Benvolguts amics i amigues,
És un plaer poder-vos donar la benvinguda a la nostra vila,
El Vendrell.
L'esport és fonamental pel Vendrell. L'extens calendari
d'actes esportius i l'extensa llista d'entitats i clubs de la
nostra vila són una mostra de la complicitat del Vendrell amb la pràctica esportiva.
Una pràctica que ens ajuda a promoure els hàbits saludables entre els Vendrellencs
i Vendrellenques, ens ajuda a reforçar valors com l'esforç i el compromís i, en
definitiva, ens ajuda a fomentar la cohesió social.
Que es celebri a casa nostra aquesta Final Nacional de Cros és una mostra més de
la implicació cap a la pràctica esportiva dels més joves i vull destacar la il·lusió que
representa recolzar aquest tipus d’esdeveniments esportius.
Vull aprofitar per donar la benvinguda a tots els atletes participants en aquesta
activitat i desitjar-los sort en la competició. No cal dir que El Vendrell rep amb
satisfacció un esdeveniment d’aquestes característiques, que més enllà de la pròpia
activitat, també difondrà i promocionarà les nostres platges entre tots els
participants d’arreu del territori català.
Cordialment,

Sergi Teruel i Rosario
Regidor d’Esports
Ajuntament del Vendrell

CATEGORIES I HORARIS
CATEGORIA SEGONS L'ANY DE NAIXEMENT
Juvenil (Educació Secundària post-obligatòria)

1994-1995

Cadet (Segon cicle d'ESO)

1996-1997

Infantil (Primer cicle d'ESO)

1998-1999

Aleví (Cicle Superior d'Educació Primària)

2000-2001

Benjamí (Cicle Mitjà d'Educació Primària)

2002-2003

Pre-benjamí (Cicle Inicial d'Educació Primària)

2004-2005

HORARIS I ORDRE DE SORTIDA
FINAL NACIONAL
Ordre curses

Horaris

Distància aprox

Juvenil i Cadet masculí

11’00

3.000 metres

Juvenil i Cadet femení

11’20

1.500 metres

Infantil masculí

11'40

2.000 metres

ENTREGA DE PREMIS
Infantil femení

12'10

1.500 metres

Aleví masculí

12’30

1.500 metres

Aleví femení

12’50

1.300 metres

ENTREGA DE PREMIS
TROBADA NACIONAL
Hora

Categoria

Distància aproximada

Benjamí masculí

13’20

1000 metres

Benjamí femení

13'30

1000 metres

Pre-benjamí masculí i femení

13’40

600 metres

NORMATIVA TÈCNICA DEL CROS
Inscripcions
INDIVIDUAL
Cada Consell Esportiu podrà inscriure:
a) Un màxim de 25 esportistes masculins i 25 esportistes femenins a les categories convocades
per a la Trobada Nacional de Cros (Pre-benjamí i Benjamí).
b) Un màxim de 25 esportistes masculins i 25 esportistes femenins per a les categories
convocades per a la Final Nacional de Cros (Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil).
EQUIPS (mínim de 3 components)
Cada Consell Esportiu podrà inscriure:
Tots els/les atletes de la mateixa entitat participaran a la competició per equips. Per tant, no
cal especificar-ho a l'hora de realitzar la inscripció.
Per elaborar la classificació final es tindran en compte els/les 3 primers/es classificats/des de la
mateixa entitat, categoria i sexe arribats/des a la meta.
Classificacions i guardons
S'establiran les següents classificacions per a les categories aleví, infantil, cadet i juvenil:
•
•
•
•

Individual
Individual
Individual
Individual

i
i
i
i

equips
equips
equips
equips

juvenil masculí
juvenil femení
cadet masculí
cadet femení

•
•
•
•

Individual
Individual
Individual
Individual

i
i
i
i

equips
equips
equips
equips

infantil masculí
infantil femení
aleví masculí
aleví femení

Es portaran a terme dues classificacions individuals: una de general i una de no federats/des.
Les classificacions per equips es confeccionaran considerant els/les tres millors atletes no
federats/des arribats/des a meta.
L'organització lliurarà un guardó als/a les 3 primers/res atletes i als 3 primers equips de cada
classificació, i un diploma acreditatiu de la participació a tots/es els/les esportistes.
Per a les categories pre-benjamí i benjamí es donaran a conèixer les marques, però no es
confeccionarà cap classificació, es donarà un diploma acreditatiu de la participació a tots/es
els/les esportistes.
El lliurament de guardons es portarà a terme segons l'horari que s'adjunta prèviament en
aquest document.

MAPA I RECORREGUTS
UBICACIÓ D'ESPAIS D'INTERÈS PER ALS PARTICIPANTS

Zona
busos

Aparcament

Recorregut
pels busos
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de
càrrega
i
descàrrega de
passatgers

Zona de realització
del cros

RECORREGUTS PER CATEGORIES

600 metres
1 pas – circuit total

PROVA: 600 metres. PRE-BENJAMÍ MASCULÍ I FEMENÍ

1000 metres
1 pas circuit total

PROVA: 1000 metres. BENJAMÍ MASCULÍ I FEMENÍ

1300 metres
1 pas –circuit total

PROVA: 1300 metres. ALEVÍ FEMENÍ

1500 metres
1 pas – Zona A i C
2 passos – Zona B

PROVA: 1500 metres. JUVENIL, CADET I INFANTIL FEMENÍ, I ALEVÍ MASCULÍ

2000 metres
1 pas 2000
– Zona
AiC
METRES
pas Zona
AiB
Zona C
21
passos
– Zona
2 passos Zona B

PROVA: 2000 metres. INFANTIL MASCULÍ

3000 metres
1 pas – Zona A i C
3 passos – Zona B

PROVA: 3000 metres. JUVENIL I CADET MASCULÍ

