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El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud organitza conjuntament amb la Unió Atlètica Barberà i 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barberà del Vallès el Cros Comarcal del curs 2017-2018 el 

dia 25 de novembre de 2017 al Parc Central del Vallès a partir de les 10:00 h 

 

 

CATEGORIES  

                        Educació infantil 2012 

                        Prebenjamí:       2010 – 2011 

                                   Benjamí:                2008 - 2009 

Aleví:        2006 - 2007     

Infantil                 2004 - 2005 

Cadet:        2002 - 2003  

Juvenil:       2000 - 2001   

 

 

INSCRIPCIONS  Fins el dimarts 21 de novembre del 2017 a cevos@cevoscerdanyola.cat  

                   El full d’inscripció el trobareu a la pàgina: www.cevoscerdanyola.cat. 

 

 

PARTICIPANTS Sense límit d’inscripció per municipi.  

                                                

                                    En el full d’inscripció caldrà indicar les dades dels participants i si aquests  

                                    tenen o no carnet d’esportista dels JEEC vigent.  

                                     

Quota carnet esportista 17/18 esports individuals : 9€       

En cas de no disposar de carnet de JEEC caldrà fer assegurança puntual per a poder fer la inscripció 

3 €                               

 

DORSALS 

Els responsables de les entitats recolliran els dorsals el mateix dia de la prova a la caseta d’informació. 

L’organització donarà un sobre a cada responsable amb els dorsals de tots els esportistes de la seva 

entitat. Al sobre hi haurà: 

 

-La relació de nens i nenes que heu inscrit amb el número de dorsal assignat. 

-Imperdibles per la subjecció del dorsal. 

-Horari i ordre de les curses. 

 

Es recomana recollir el sobre amb temps suficient per poder-los repartir i presentar-se a les curses 

amb 15 minuts d’antelació. 

 

 

PREMIS 

Es lliuraran medalles als tres primers classificats de cada categoria/ sexe. 

També es donarà un trofeu a les tres escoles o entitats amb més participants a la jornada. 

Tots els participants tindran un obsequi de participació. 
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PARTICIPACIÓ A LA FINAL NACIONAL DE CROS 

 

Els millors classificats al cros comarcal podran participar a la Final Nacional de cros dels JEEC (lloc i 

data a determinar per la UCEC i la Generalitat de Catalunya9 

Per a participar-hi serà imprescindible tenir el carnet de JEEC vigent. 

 

 

CURSES I HORARIS 

 

CATEGORIA ANY DISTÀNCIA HORA CIRCUIT 

Màster femení/masculí (M55-M90) fins a 1962 5.500 m 9:00 1B+3C 

Màster femení/masculí (M45-M54) 1963 – 1973 5.500 m 9:00 1B+3C 

Màster femení/masculí (M35-M44) 1973-1982 5.500 m 9:00 1B+3C 

Sènior femení/masculí 1983-2000 5.500 m 9:45 1B+3C 

Juvenil femeni/masculi 2000-2001 2.650 m 10:30 1B+1C 

Podi (Juvenil, Sènior i Master) 11:00   

Cadet femení/masculí 2002-2003 1.900 m 11:30 1A+1B 

Infantil femení/masculí 2004-2005 1.600 m 11:45 1C 

Aleví femení/masculí 2006-2007 1.200 m 12:00 1B 

Bejamí femení/masculí 2008-2009 850 m 12:15 1A 

Prebenjamí femení/masculí 2010-2011 450 m 12:30 Mitja volta A 

Educació Infantil  2012 450 m 12:30 Mitja volta A 

Podi (Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet) 12:45   

 

 

 Els horaris podrien variar en funció del nombre d’inscrits. 

 

CIRCUIT  Ubicat al Parc Central del Vallès  (Barberà del Vallès) 

Veure document adjunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


