
REGLAMENT 
 
El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Esportiu del 
Baix Llobregat, organitzen la 52a edició del Cros Escolar de Cornellà i la 2a.  Jornada de 
Cros Comarcal 2015/2016, que se celebrarà el proper dissabte 31 d’octubre, al Parc Can 
Mercader, ctra. l’Hospitalet, s/n. 
 
Art.1. Les  inscripcions seran gratuïtes. El procés  d’inscripció i reserva del dorsal es 
realitzarà via Internet a la pàgina www.cebllob.cat (programa informàtic NEO per 
participants jocs escolars del Baix Llobregat) ,o per escrit a través de l’escola enviant el 
document al Departament  d’Esports de l’Ajuntament de Cornellà: tel. contacte  
933770212 (ext.1797). Mail: vroldanv@aj-cornella.cat. El termini d’inscripció  per 
aquestes vies finalitza el 27/10/15 a les 18 hores.  
El lliurament del dorsal es farà  com a màxim 30 minuts abans de l’horari corresponent 
(Parc Can Mercader , punt de recollida de dorsals). 
Art.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 de 
l’atleta. 
Art.3. És obligatori que els participants portin el dorsal assignat amb el seu nom i cognom i 
entitat a la qual pertanyen correctament. L’assignació del dorsal es farà  per  a tota la 
competició d’acord amb la població d’origen de l’atleta i la seva entitat o centre educatiu. 
Art. 4. A totes les categories hi haurà una classificació individual, amb tots els participants 
de cada  categoria, que es penjarà a la pàgina web del Consell Esportiu de Baix Llobregat el  
dimarts següent a la jornada. 
Art.5. Premis: Medalles als 6 primers classificats, per categoria segons edat escolar i sexe. 
Art.6. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit  al jutge àrbitre, 
acompanyades de 30 euros com a dipòsit  i només seran acceptada 30 minuts després de 
coneguda la classificació de la cursa.  En cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el 
dipòsit. 
Art.7. Les  curses només podran ser suspeses per inclemència de temps o qualsevol altre 
problema que així ho determini el jutge àrbitre. 
Art.8. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb les normes  
establertes en la normativa General  dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i amb el 
reglament de la IAAF (versió catalana). 
Art.9. El Consell Esportiu del Baix Llobregat i  Ajuntament de Cornellà, no es faran 
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar  o causar-ne els 
participants i espectadors durant aquesta competició. 
Art.10. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat 
en aquest reglament. 
 

 

 

 

 

 

52è Cros Escolar de Cornellà de Llobregat 
i  2n Cros Comarcal JJEE 

Dissabte 31 d’octubre de 2015 
Parc Can Mercader 

 
Horari Categoria Any Distància Voltes Circuit 
09.30 Juvenil  masculí 1998-1999 3000 m (3)voltes al A 

09.30 Cadet masculí 2000-2001 3000 m (3)voltes al A 

09.45 Juvenil  femení 1998-1999 1500 m (1)volta al C i (1) volta al A 

09.45 Cadet  femení 2000-2001 1500 m (1)volta al C i (1) volta al A 

10:00 Infantil  masculí 2002-2003 2000 m (2)volta al A 

10:15 Infantil  femení 2002-2003 1300 m (1)volta al C i (1) volta al B 

10:30 Aleví  masculí 2004-2005 1500 m (1)volta al C i (1) volta al A 

10:45 Aleví  femení 2004-2005 1300 m (1)volta al C i (1) volta al B 

11:00 Benjamí  masculí 2006-2007 1000 m (1)volta al A 

11:15 Benjamí  femení 2006-2007 800 m  (1)volta al B 

11:30 Pre- benjamí masculí 2008-2009 500 m (1)volta al C 

11:45 Pre- benjamí femení 2008-2009 500 m (1)volta al C 

12:00 Ed. Infantil masculí i femení 2010 500 m (1)volta al C 

     

Circuit A     1000 m.    

Circuit B       800 m.    

Circuit C       500 m.    

 
   
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cebllob.cat/
mailto:vroldanv@aj-cornella.cat

