JEEC 2016/17 - NORMATIVA DE LA FASE COMARCAL DE CROS

Data: (24-01-17)

Categories
 Les categories que aquesta temporada poden participar en el cros són les següents:
CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

P3

2013

P4

2012

P5

2011

Pre-benjamí

2009-2010

Benjamí

2007-2008

Aleví

2005-2006

Infantil

2003-2004

Cadet

2001-2002

Juvenil

1999-2000

Condicions de participació i modalitat
 Tots/es els/les participants hauran de tramitar obligatòriament la inscripció al CEBP.
 Les categories: P3, P4, P5, pre-benjamí i benjamí NO tindran classificació oficial.
 Les categories: Aleví, infantil, cadet i juvenil SÍ que tindran classificació oficial.
◦

La puntuació de les classificacions serà:
▪

1r: 10 punts / 2n: 7 punts / 3r: 5 punts / 4t: 1 punt / 5è ...: 0 punts

▪

TOTS/ES els/les participants tindran 7 punts per assistir a la prova.

▪

En cas de quedar entre els 4 primers llocs, es sumarà als 7 punts d'assistència,
els punts corresponents al lloc en el que hagin entrat a meta.

 Tots els/les participants hauran de especificar en la inscripció el nom de la seva escola.

Programa targeta verda
 Dins del programa de la targeta verda, a través del qual es pretén fomentar el
compromís i la perseverança entre els infants, vinculant la seva participació continuada
en les proves amb la representació del seu centre escolar, es desenvoluparà:
◦

Una classificació per escoles, en la qual es valorarà la participació dels infants
inscrits a l'activitat de Cros de cada centre en totes les proves.

◦

Un reconeixement a aquells esportistes que participin a totes les proves de la
comarca.

 Després de cada cros, s'actualitzarà la classificació de targeta verda de les escoles

participants. Al finalitzar la temporada, el Consell Esportiu realitzarà l'entrega de
reconeixements a les escoles targeta verda al compromís.

Dorsals
 El CEBP assignarà als participants de cada entitat els números dels dorsals, aquests
seran els mateixos per a tota la temporada. A cada prova es donaran els dorsals amb
les dades actualitzades de la jornada en concret.
 Cada escola tindrà un color de dorsal assignat per tota la temporada, per tal de facilitar
la identificació dels/les esportistes de cada centre.
 El dorsal es col·locarà obligatòriament a la part de davant de la samarreta (a l'alçada
del pit i subjectat amb imperdibles). Si es porta a un altre lloc, pot ser motiu de
desqualificació.
 Al finalitzar cada prova, el Consell Esportiu recollirà els dorsals a tots/es els/les
participants per poder elaborar la classificació targeta verda.
 Cada dilluns de la setmana del cros, caldrà que els coordinadors/es, delegats/es, facin
arribar per mail o en mà el llistat dels participants que tenen mutualitzats, per tal que es
facin els dorsals dels participants que participaran en la prova d’aquella setmana.
 Els dorsals es repartiran el dimecres a la tarda de la setmana del cros i el dia de la
cursa a l’arc d’arribada en l’hora establerta.
 Cada escola/entitat haurà de tenir un delegat, que serà qui els recollirà i els repartirà
als seus esportistes.
Inscripció general, inscripcions per cros i assegurances
 Només cal lliurar la inscripció a la disciplina esportiva dels atletes una sola vegada,
aquesta servirà per a tota la temporada.
 Per fer la inscripció específica de cada cros, caldrà emplenar el “Full d’Inscripció Cros”
que s’adjunta a la normativa i es lliurarà al CEBP com a molt tard, el dilluns de la
setmana de cros. Aquesta es podrà fer arribar al CEBP en persona o per mail.
 En cada imprès es ressenyaran els esportistes que pertanyen a una mateixa categoria,
any de naixement i sexe. Serà imprescindible fer constar totes les dades perquè
s’accepti la inscripció.
 El número de llicència és el que consta en la relació de participants de l'entitat.
 No podrà participar cap atleta que no estigui degudament inscrit/a.

 L’organització no es fa responsable dels possibles accidents i altres circumstàncies que
puguin esdevenir a qualsevol participant que no tingui la llicència esportiva
degudament tramitada pel curs 2016/2017.

DRETS PARTICIPACIÓ CROS
TEMPORADA 16/17
Quota associats als programes del Consell Esportiu del Baix Penedès
Temporada 16/17
Núm.
Durada
ESPORTISTES
pòlisa
prestació
51323513 01/09/16 fins
Esportistes de 0 a 18 anys (cros)
31/08/17
MGS
01/09/16 fins
Personal tècnic: Entrenadors, delegats i àrbitres
MGS
31/08/17
JEEC + ADULTS

25,00 € per entitat
Preu
CEBP

PARTICIPACIÓ
AL PROGRAMA

10,00 €

Programa Cros

10,00 €

JEEC

* Els/les esportistes que participen només al cros del seu poble només pagaran 2,50€.

Trofeus i medalles
 L'entrega de trofeus en les categories que tenen classificacions oficials, Juvenil –
Cadet – Infantil – Aleví, es realitzarà en un acte d'entrega i cloenda de temporada de
cros durant el mes de Juny de 2017, en el qual es convidarà a tots els representants de
les diferents seus de la temporada 16-17.
 Caldrà que els organitzadors de cada seu facin entrega d'una medalla de

reconeixement a la participació a tots/es els/les participants, des de P3 fins a Juvenil.

Assistència mèdica
 L’organització de cada prova serà l’encarregada de que, durant les curses, hi hagi la
corresponent assistència sanitària.

Publicitat
 Als cartells i programes publicitaris, hi ha de constar que aquesta prova:
◦

Correspon als Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

◦

És un programa de la Secretaria General de l’Esport.

◦

El Consell Esportiu del Baix Penedès és coorganitzador.

◦

S'hi inclou el programa de la Targeta Verda.

◦

Hi col·labora la Diputació de Tarragona.

Dates celebració proves
 Les dates de celebració d’aquestes, són les següents:

DATA

LOCALITAT

22/01/17

Santa Creu de Calafell

29/01/17

Les Cometes de Llorenç

05/02/17

Fase Territorial a Vila-seca

12/02/17

La Muntanyeta de Bellvei

19/02/17

La Bisbal del Penedès

05/03/17

Els 4 Vents Sant Jaume dels Domenys

12/03/17

Sant Julià de L'Arboç

26/03/17

La Parellada de Santa Oliva

02/04/17

Joan Perucho d'Albinyana

14/05/17

El Vendrell

* En cas de suspensió, la recuperació es realitzarà el proper Diumenge no festiu i sense
cros. No obstant, la realització i data es confirmarà mitjançant acord entre la seu afectada i el
Consell Esportiu del Baix Penedès.
Deures de les parts organitzadores
En la coorganització de les proves, caldrà que cada part assumeixi les tasques que els
corresponguin, aquestes són les següents:
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS
PER TOTES LES PROVES DE LA TEMPORADA:



Tràmits i gestió de la documentació dels/les participants per la seva inscripció.



Desenvolupament dels dorsals d’identificació de cada participant.



Carpa d'informació i control de la prova.



Arc d'arribada.



Difusió de la cartelleria i la informació pertinent i important per als participants, que li
faciliti l’organització particular de la prova en concret.



Organització tècnica de l’arribada i gestió dels resultats i classificació de les proves.



Difusió posterior als mitjans de comunicació.

ORGANITZADOR PARTICULAR
DE LA PROVA EN CONCRET:
 Desenvolupar i preparar el circuit i recorregut de les diferents proves.
 Desenvolupar i preparar un document on consti:
◦Circuit, recorregut per categories i punt de trobada dels participants.
◦Mapa de com arribar a la zona del cros.
◦Població, dia, lloc i ubicació del cros.

 Entregar, com a màxim el dijous de la setmana anterior del seu cros (10 dies abans), el
document informatiu del cros al CEBP perquè aquest ho pugui fer arribar als
participants.
RECURSOS HUMANS I MATERIALS.
 Disposar de personal per controlar les sortides de cada prova.
 Aportar les medalles commemoratives per tots/es els/les participants.
 Gestionar la presència de serveis sanitaris pertinents a la prova.
 Disposar d'un equip de so amb micròfon i un speaker per guiar/dinamitzar la prova.
 Un punt de llum per endollar-hi l’equip de so, l'ordinador del punt d'informació i l'arc
d'arribada.
 Facilitar l'arribada a la zona de cros mitjançant cartells orientatius.
 25 tanques de delimitació.
 Identificació de tots els voluntaris/es de la prova de forma visible.
REQUISITS REFERENTS RECORREGUT.
 Serà OBLIGATÒRI que, com a mínim, part del recorregut es desenvolupi per espais
NO asfaltats.
 Dissenyar el circuit respectant el màxim possible les distàncies establertes.
 Garantir la no presència de cap obstacle en el recorregut (cotxes, motos, bancs, etc)
 Dissenyar el recorregut de les proves de forma que només passin per l'arc d'arribada a
la finalització de cada prova, en cap cas, durant el recorregut d'aquestes, i entrant
sempre en el mateix sentit en totes les proves.
 La zona de l'arribada haurà de poder estar totalment tancada al accés de tota persona
que no participi en la prova o la seva organització: participants, voluntaris/es
organització, organització i personal Consell Esportiu.

Distàncies màximes, horaris i ordre de les curses

ORDRE DE CURSES

HORARIS DISTÀNCIES MÀXIMES

Juvenil masc / fem

11:00

2.500 metres

Infantil / cadet masculí

11:15

2.000 metres

Infantil / cadet femení

11:25

1.500 metres

Aleví masculí

11:35

1.500 metres

Aleví femení

11:45

1.000 metres

CORREM EN FAMÍLIA: JUV / CAD / INF / AL

11:55

1.000 metres

Benjamí masculí

12:05

800 metres

Benjamí femení

12:10

800 metres

Pre-benjamí masculí

12:15

400 metres

Pre-benjamí femení

12:20

400 metres

CORREM EN FAMÍLIA: BENJ / PRE-BENJ

12:25

400 metres

P5 masculí

12:35

de 150 a 200 metres

P5 femení

12:40

de 150 a 200 metres

P4 masculí

12:45

de 100 a 150 metres

P4 femení

12:50

de 100 a 150 metres

P3 masculí

12:55

100 metres

P3 femení

13:00

100 metres

13:05

150 metres

CORREM EN FAMÍLIA:

P5 / P4 / P3

 En cas de la participació de categoria CADET, aquests realitzaran la cursa amb el grup
infantil i es realitzaran les classificacions per separat.
 Recollida de dorsals el mateix dia de cursa:
hora - 30 minuts abans de la primera cursa.
lloc - Carpa del Consell Esportiu.
CORREM EN FAMÍLIA
 En les curses de “Correm en família” acompanyants podran córrer amb els/les

esportistes inscrits/es a la prova de cros de la seva categoria.
 Es podrà tramitar la inscripció el mateix dia de la prova o amb el procés d'inscripció

habitual al Consell Esportiu. La quota d'inscripció és:
 2,5 € per persona per un únic cros.
 10 € per persona per totes les proves de la temporada
 Aquestes curses no tindran classificació oficial.
 La participació dels familiars anirà sempre vinculada al dorsal del nen/a inscrit al cros.

