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Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 
 
 

 
 

 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2012-2013 

 
CONVOCATÒRIA DE FINAL NACIONAL 

 

CROS 
 
1.- Seu, data i  termini d’inscripció 
 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 

28 d’abril de 2013 19 d’abril de 2013 

Olvan (Berguedà) 

 
Els Consells Esportius faran arribar a la UCEC les inscripcions per a la Final Nacional amb el 
model establert. 
 
2.- Participació 
Inscripció des de les fases locals i comarcals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 
 
2.1.- Inscripcions 
Cada Consell Esportiu podrà inscriure un màxim de 25 esportistes masculins i 25 esportistes 
femenines per a cada categoria convocada: benjamina, alevina, infantil, cadet i juvenil.  
 
El Consell Esportiu podrà assignar les places vacants d’una categoria a d’altres. 
 
2.2.- Equips (mínim 3 components) 
Tots els/les atletes de la mateixa entitat (com a mínim 3) 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 tres primers/es classificats/des 
de la mateixa entitat, categoria i sexe arribats/des a meta. 
 
3.- Aportació econòmica 
El preu d’inscripció per atleta és de 6,00 euros, que haurà de fer efectiu a través del Consell 
Esportiu de procedència en el moment de fer la inscripció. 
 
L’únic cas en el qual es retornarà aquest import serà la suspensió de l’esdeveniment. 
 
4.- Dorsals 
Les entitats participants s’hauran d’adreçar al representant del seu Consell Esportiu per recollir 
el seu dorsal. 
 
Els representants dels Consells Esportius estaran ubicats a la zona de les carpes de les 
Agrupacions Territorials de Consells Esportius. 
 
5.- Observacions 
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment si no 
s’arriba el mínim de participació prevista. 
 


