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El diumenge 1 de desembre de 2013 se celebrarà la 10a edició del Cros Escolar Ciutat de Manresa 
a les instal•lacions de l’Estadi Municipal d’Atletisme de la Zona Esportiva del Congost. La prova l’organitzen 
conjuntament l’Ajuntament de Manresa, l’AMPA del CEIP Sant Ignasi i el Consell Esportiu del Bages, 
amb l’assessorament tècnic del Club Atlètic Manresa.
Aquesta prova és puntuable per a la Fase Comarcal de Cros dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 
Per poder participar a la resta de proves d’aquesta fase caldrà abonar en concepte d’inscripció 11 € al 
Consell Esportiu del Bages.

Podran participar-hi tots aquells infants i joves que ho desitgin sempre que estiguin correctament 
inscrits, tant en temps com en forma.
Els participants ho faran a la categoria que els hi correspongui per l’any de naixement, ja que es 
disputaran curses per any natural amb diferents distàncies tal i com s’especifica en el quadre adjunt.

Tindran trofeu els 3 primes classi�cats de cada cursa.
A totes les curses hi haurà una sola classificació per ordre d’arribada, a excepció de les categories MINI 
on els arribats es llistaran per ordre alfabètic. En aquelles curses en les que hi participin diferents 
categories, la classificació es farà per la seva edat corresponent.

La inscripció a aquesta prova és GRATUÏTA i s’haurà de realitzar abans de les 12 h del dia 27 de 
novembre.
La inscripció la podreu tramitar de forma conjunta des del centre d’ensenyament, o bé de forma 
individual de la següent manera:
   a) En grup per centres d’ensenyament i/o entitats:
       -  El responsable del centre d’ensenyament haurà d’enviar el full d’inscripció a ceb@ccbages.cat 
   b) Individualment:
       -  A la seu del Consell Esportiu del Bages (Muralla de Sant Domènec, 24. Baixos. De dilluns a divendres 
de 09.00 a 15.00 hores i dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 hores – 93 872 19 17)

La prova es regirà pel reglament de Cros del Consell Esportiu del Bages. Amb la vostra inscripció concediu a l’Ajuntament 
de Manresa permís total per a l’ús de fotografies, vídeos, pel•lícules o qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el 
dret a fer-ne ús publicitari que es consideri oportú, sense dret a rebre cap tipus de compensació econòmica.

PARTICIPACIÓ:

CLASSIFICACIÓ I PREMIS:

INSCRIPCIÓ:

És obligatori que els participants portin la polsera assignada amb el corresponent codi de barres.  
De color verd per als inscrits en més d’una prova de la fase comarcal i de color groc per als que participin 
només en un cros.
Recordeu que la polsera groga provisional es podrà recollir, com a molt tard, el mateix dia fins a les 
10.00 hores. I que un cop finalitzada la cursa, s’haurà de retornar en perfecte estat a l’organització, en 
cas contrari se’n reclamarà el cost.

POLSERES CRONOMETRATGE:

CIRCUITS:       Gran             Petit   Xic
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HORA CATEGORIA 
ANY 

NAIXEMENT 
DISTÀNCIA CIRCUIT/S 

10.00 h Cadet Masculí 1998 i 1999 3.000 m 3G 
10.20 h Infantil Masculí 2000 i 2001 2.000 m 2G 

10.35 h 
Cadet Femení 1998 i 1999 

1.400 m 1P + 1G 
Infantil Femení 2000 i 2001 

10.47 h Aleví 6è Masculí 2002 1.400 m 1P + 1G 
10.59 h Aleví 5è Masculí 2003 1.400 m 1P + 1G 
11.11 h Aleví 6è Femení 2002 1.400 m 1P + 1G 
11.23 h Aleví 5è Femení 2003 1.400 m 1P + 1G 
11.35 h LLIURAMENT DE TROFEUS (Cadets a Alevins) 
11.50 h Benjamí 4t Masculí 2004 1.000 m 1G 
12.00 h Benjamí 3r Masculí 2005 1.000 m 1G 
12.10 h Benjamí 4t Femení 2004 1.000 m 1G 
12.20 h Benjamí 3r Femení 2005 1.000 m 1G 
12.30 h Prebenjamí 2n Masculí 2006 400 m 1P 
12.37 h Prebenjamí 1r Masculí 2007 400 m 1P 
12.44 h Prebenjamí 2n Femení 2006 400 m 1P 
12.51 h Prebenjamí 1r Femení 2007 400 m 1P 
12.58 h Mini P5 Mixta 2008 200 m Xic 
13.03 h Mini P4 Mixta 2009 200 m Xic 
13.08 h Mini P3 Mixta 2010 200 m Xic 
13.15 h LLIURAMENT DE TROFEUS (Benjamins a Mini) 
 


