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La recollida de xips el mateix dia de la cursa, 30 minuts abans, i les lliuraran els 
responsables dels centres escolars. Els xips no es poden manipular.

ALTRES: Concediu a l’Ajuntament de Cardona i Fundació SHE permís total per a l’ús 
de fotografies, vídeos o qualsevol altre mitjà de comunicació, així com al dret a 
fer-ne l’ús publicitari oportú, sense dret a rebre cap tipus de compensació 
econòmica.

El diumenge 26 de gener del 2020 es celebrarà la novena edició del cros escolar de 
Cardona a les instal·lacions de la zona esportiva de La Coromina. La prova l’organit-
zen conjuntament l’Ajuntament de Cardona, Fundació SHE i el Consell Esportiu del 
Bages, amb la col·laboració de les AMPA’s dels centres educatius de la població.

PARTICIPACIÓ: Aquesta prova és puntuable per a la fase comarcal de cros dels jocs 
esportius escolars de Catalunya. Podran participar tots/es els nens i nenes de les tres 
escoles i institut, també tots/es els inscrits de la comarca a través del Consell Espor-
tiu del Bages.

CLASSIFICACIÓ I PREMIS: Tindran trofeu els tres primers classificats de cada cursa, i 
els tres primers locals. A totes les curses hi haurà una sola classificació per ordre 
d’arribada, excepte les categoria 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.

INSCRIPCIÓ: La inscripció a aquesta prova és gratuïta (pels nens/es, nois/es escola-
ritzats a Cardona) i s’haurà de realitzar abans del dia 23 de gener del 2020, per 
formalitzar hauran d’omplir la butlleta d’inscripció adjunta. Per a la Cursa en Família 
no calen inscripcions (organizada per l'Ajuntament de Cardona i el Consell Esportiu 
del Bages).

NOTA: L’organització es reserva el dret de poder modificar l’horari i el circuit de
les curses si ho cregués necessari, així com la suspensió del cros si les condicions
meteorològiques així ho aconsellen.

 

 

 

CATEGORIA DISTÀNCIA (m) VOLTES HORARI 

Cadet masculí (2004-2005) 3.000   6 10:00 

Infantil masculí (2006-2007) 2.000   4 10:20 

Cadet femení (2004-2005) 
Infantil femení (2006-2007) 1.500           3                             10:30 

Aleví masculí (2008) 1.500 3 10:45 
Aleví femení (2008) 1.500 3 10:55 

LLIURAMENT DE GUARDONS (cadet, infantil i aleví 2008) 

Aleví masculí (2009)             1.500   3           11:05 

Aleví femení (2009)             1.500               3                                11:15 

Benjamí masculí (2010)     1.000        2    11:25 

Benjamí femení (2010)     1.000        2    11:35 

Benjamí masculí (2011)     1.000        2    11:45 

Benjamí femení (2011)     1.000        2    11:55 

LLIURAMENT DE GUARDONS (aleví 2009, benjamí) 

Prebenjamí maculí (2012)     500         1                12:10 

Prebenjamí femení (2012)     500         1                12:15 

Prebenjamí maculí (2013)     500         1                12:20 

Prebenjamí femení (2013)     500          1                 12:25 
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