REGLAMENT
El Departament d’Esports de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat, el Consell Esportiu del Baix
Llobregat i el Pratenc AA organitzen el Cros
Local del Prat de Llobregat i el 6è Cros Comarcal
dels JJEE, que es celebrarà el proper diumenge
27 de gener de 2019 al Parc Nou, Ronda del
Sud, s/n.
1.Les inscripcions es podran tramitar mitjançant
el programa Playoff del Consell Esportiu del Baix
Llobregat(https://cebllob.playoffinformatica.c
om) fins al 22/01/2019 a les 23:59 hores. Fora
d’aquest termini NO S’ACCEPTARÀ CAP MÉS
INSCRIPCIÓ. Aquells/es esportistes sense
llicència escolar l’hauran de tramitar abans del
període màxim d’inscripció per oficialitzar-la. En
cas de dubte de com fer-ho s’hauran d’apropar
al Departament d’Esports de l’Ajuntament del
seu municipi que li informaran dels passos a fer.
El lliurament de dorsal es farà el mateix dia de
la cursa fins a 30 minuts abans de l’inici de la
seva cursa corresponent.
2.L’escalfament es realitzarà a la zona destinada. Durant el decurs de la competició està
prohibit l’escalfament dins del circuit, fer-ho pot
significar la desqualificació del/la atleta.
3. És obligatori que els/les participants portin el
dorsal assignat amb el seu nom i cognom i
entitat a la qual pertanyen correctament.
4. Les classificacions es penjaran per categories
a la pàgina web del Consell Esportiu del Baix
Llobregat (www.cebllob.cat) a partir del dilluns
després de la competició.
5. Es lliuraran trofeus als cinc primers classificats i
medalles del sisè al desè classificat de cada
categoria.
El lliurament de trofeus es farà a les 11:00 hores
per a les categories juvenil (2001-2002), cadet
(2003-2004) i infantil (2005-2006) i a les 13:25
hores per a les categories aleví (2007-2008),
benjamí (2009-2010), prebenjamí (2011-2012) i
educació infantil (2013).

6. Les distàncies a córrer es determinen en funció
de les proves de la Fase Comarcal i de la Fase Final
dels Jocs Esportius Escolars.
7. Les inclemències del temps no seran motiu de
suspensió de les proves a no ser que l'organització
ho consideri oportú.
8. L'organització no es fa responsable dels danys
personals ni materials.
9. Tot allò no previst en aquest reglament, es
regirà per la normativa de cros de la Federació
Catalana d'Atletisme.
10. La participació en aquest cros implica
l'acceptació de tot el que es detalla en aquest
reglament.

VOLTA SOLIDÀRIA (per a totes les edats)
Tindrà lloc la VIII VOLTA SOLIDÀRIA (per a totes les
edats): és una prova no competitiva sense
resultats ni classificacions que té per finalitat
donar l'oportunitat a tothom de participar en la
jornada ja sigui corrent o caminant i compartir
l'esforç i les vivències que ens ofereix aquesta
pràctica esportiva a l'aire lliure. Tot el fons
recaptat per la participació anirà destinat als
projectes educatius de Càritas Diocesana de
Sant Feliu de Llobregat, centrats en millorar la
formació de les nenes i els nens en risc
d’exclusió social de la comarca.”.
Les inscripcions per aquesta volta es realitzaran
mitjançant
el
següent
enllaç
web
http://cebllob.org/?page_id=8624 i tindrà un
cost de 3€ per participant.
El mateix dia del cros hi haurà una carpa on es
podran recollir els dorsals de les inscripcions
prèvies. Tanmateix tothom que ho desitgi també
podrà fer la inscripció a la Volta Solidària el mateix
dia. L'hora d'inici de la volta solidària serà a les
12:20h i la distància a córrer serà de 600m.

