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El diumenge 20 de novembre de 2011 es celebrarà la 8a 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 les proves de que consta aquesta fase caldrà abonar 
en concepte d’inscripció 3 € 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’especi�ca en el quadre 
adjunt.

A totes les curses hi haurà una sola classi�cació per ordre d’arribada. En aquelles curses en les 
que hi participin diferents categories, la classi�cació es farà per la seva edat corresponent.
Tindran trofeu els 3 primers classi�cats de cada cursa, la resta de classi�cats rebran una medalla 
i avituallament a l’arribada.

La inscripció a aquesta prova és GRATUÏTA i s’haurà de realitzar abans del dia 16 de novembre.
Per formalitzar la inscripció caldrà facilitar les següents dades:
Nom i cognoms, Sexe, Data naixement, Centre ensenyament i/o entitat, Codi tarja 
sanitària (quatre lletres seguides de 10 dígits).
   a) En grup per centres d’ensenyament i/o entitats:
       - El responsable del centre d’ensenyament a la seu del Consell Esportiu del Bages.
   b) Individualment:
       - A la Secció d’Esports de l’Ajuntament de Manresa per telèfon al 938 782 427 en horari de 
09:00 a 14:00 hores, o bé a la web municipal 

La prova es regirà pel reglament de Cros del Consell Esportiu del Bages.
Amb la vostra inscripció allibereu l’organització de la responsabilitat sobre qualsevol lesió, pèrdua o mal 
sofert durant el campionat. Tanmateix 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:

A cada un dels esportistes se’ls hi assignarà un dorsal que s’haurà de recollir a partir del dijous 
dia 17 a la seu del Consell Esportiu del Bages. També es podrà recollir el mateix dia de prova, 
una hora abans del començament de la seva cursa. En les inscripcions realitzades per centres 
d’ensenyament i/o entitats només podrà retirar el dorsal el delegat.
És obligatori que els participants portin de forma ben visible a la part del davant el dorsal assignat.

DORSALS:

ALTRES:

QUADRE D'HORARIS, CATEGORIES I DISTÀNCIES:

CIRCUITS:

 

HORA CATEGORIA ANY 
NAIXEMENT DISTÀNCIA CIRCUIT/S 

10:00 h. Cadet Masculí 1996 i 1997  3.000 m 3G 
10:20 h. Infantil Masculí 1998 i 1999 2.000 m 2G 

Cadet Femení 1996 i 1997 10:35 h. Infantil Femení 1998 i 1999 1.400 m 1P + 1G 

10:50 h. Aleví 00 Masculí 2000 1.400 m 1P + 1G 
11:05 h Aleví 01 Masculí 2001 1.400 m 1P + 1G 
11:20 h. Aleví 00 Femení 2000 1.400 m 1P + 1G 
11:35 h. Aleví 01 Femení 2001 1.400 m 1P + 1G 
11:50 h. Benjamí 02 Masculí 2002 1.000 m 1G 
12:00 h. Benjamí 03 Masculí 2003 1.000 m 1G 
12:10 h. Benjamí 02 Femení 2002 1.000 m 1G 
12:20 h. Benjamí 03 Femení 2003 1.000 m 1G 
12:30 h. Prebenjamí 04 Masculí 2004 400 m 1P 
12:40 h. Prebenjamí 05 Masculí 2005 400 m 1P 
12:50 h. Prebenjamí 04 Femení 2004 400 m 1P 
13:00 h. Prebenjamí 05 Femení 2005 400 m 1P 
13:15 h. LLIURAMENT DE TROFEUS 
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