
ANVERSO
Atención, eliminar todas la líneas de guía.
Dimensiones documento abierto
15 cm  (base) x 21.2 cm  (altura)
área de impresión
14.8 cm (base) x 21 cm (altura)

Margen de sangrado

Corte

Área de seguridad

27 de gener de 2019
La Roca del Vallès

13è CROS ESCOLAR

Des de 300m
�ns a 3.000m

CIRCUITS

Des de les 10:00h
�ns les 13:00h

HORARIS

Parc de Running
Davant la deixalleria

La Roca del Vallès

LLOC

Amb la col·laboració de:

AMPA i Escoles
Entitats esportives
La Roca del Vallès

Organitza:

Ajuntament de
la Roca del Vallès

Obsequis per a tots els participants

i presencialment fins 30 minuts abans 
de la sortida de cada cursa

INSCRIPCIONS GRATUÏTES

Inscriu-te online a
croslaroca.cat

Participa-hi!



1. La inscripció serà gratuïta i es realitzarà a través de la pàgina web croslaroca.cat
2. Totes les inscripcions s'han de fer via web a l'adreça anteriorment indicada. Per qualsevol 
consulta o dubte adreçar-se al Servei d'Esports al 93.842.20.16 o al web de l'ajuntament. 
3. El cros es farà al costat de la Deixalleria en el Barri de Can Borrell, Ilindant al riu Mogent. 
4. Tindran medalles els 3 primers classificats de cada categoria. Tots els participants inscrits 
tindran un detall per part de l'Ajuntment. 
5. Cada participant només tindrà dret a participar en una sola prova; el fet de fer-ho en 
dues curses serà penalitzat amb desqualificació d'ambdues proves. 
6. Les curses només podran ser suspeses en cas que l'organització així ho decideixi. 
7. Els organitzadors del cros no es faran responsables dels perjudicis que la cursa pugui 
ocasionar als inscrits. 
8. Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament. Qualsevol altra qüestió que no 
s'esmenti directament dependrà de la decisió dels organitzadors. 
9. La inscripció en aquesta Lliga de Cros Comarcal implica la cessió de la imatge per fer-ne 
difusió per usos de promoció esportiva a les xarxes socials del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental i tanmateix la total acceptació del present reglament.

11-12
11-12
13-14

Aleví masculí

Benjamí masculí
Benjamí femení
Prebenjamí masculí
Prebenjamí femení

11.20h
11.35h

12.00h
12.10h
12.20h

1.500 m
1.500 m

1.000 m
1.000 m
600 m

07-08
07-08

09-10
09-10

13-14

Aleví femení

Mini masculí
Mini femení

12.30h
12.40h
12.50h

600 m
300 m
300 m

Hores i distàncies de les curses

Hores i distàncies de les curses

Any 
naixement Categoria Hora Distància

03-04
03-04
05-06
05-06

Cadet masculí
Cadet femení
Infantil masculí
Infantil femení

10.00h
10.20h
10.40h
11.00h

3.000 m
3.000 m
2.000 m
2.000 m

Lliurament de premis

Lliurament de premis

REGLAMENT 

A la Roca, amunt l’esport!


