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AGORA INTERNATIONAL SCHOOL

2,5KM DE
CIRCUIT

Organitza Consell Esportiu Baix LIobregat i Club Esportiu Àgora
Dissabte 13 de Novembre instal·lacions esportives Àgora International School.
Per totes les categories des de Educació Infantil fins la Cursa Solidària pels Adults

c/Puig Maria 15-21 urbanització Masia Bach Sant Esteve Sesrovires .

Cursa organitzada pels alumnes de Grau Superior 



Programa de curses

Com arribar? Mapes

Circuit A Circuit B Circuit C 

Circuit D Circuit E Circuit F



1. El consell esportiu del Baix Llobregat i l’escola Agora International School Barcelona
organitzem el XIII Cross comarcal escolar el dissabte 13 de novembre a partir de las 9:00
amb la cursa popular de sèniors i després totes les categories de juvenil fins a menors

de tres anys en el Cross comarcal. 
2. Participaran a la que correspongui per l’ any de naixement, les categories juvenil,

cadet, aleví, benjamí i prebenjamí  correran per any de naixement fen així una
classificació única sense distinció de gènere. Hi haurà dues curses de nens menors de

cinc anys. La primera comprendra P3 i P4, i la segona seran els nens i nenes de P5.
3. La matinal atlètica es realitzarà a les instal·lacions de Agora Internacional school en la

l’arbreda i el seus voltants. Cada categoria tindrà el seu recorregut segons el seu
programa de curses i els seus premis corresponents. 

4. El Cross escolar es de caràcter “Open” i es obert a tots els nens i nenes federats i NO
federats (Categories de des de Juvenil fins a Educació Infantil).

5. Les reclamacions s’haura de fer per escrit al jutge, àrbrit, fins a 30 min després que es
facin públics els resultats. El reclamat haurà de dipositar una quantitat econòmica,  que

li seran retornats en el cas que el resultat sigui favorable.
6. Accés i indumentària durant el decurs de la competició és prohibit escalfar al circuit i

davant de les línies de sortida i arribada. Es prega als participants que vaguin a recollir el
dorsal a la carpa de organització una vegada arribin al recinte i que estiguin 10 minuts

abans de l’ inici de la seva cursa. Es obligatori col·locar-se el dorsal a la part davantera de
la samarreta amb el seu nom i cognom i la entitat a la qual pertanyen.

7. Les curses només podran ser suspeses segons el veredicte del jutge àrbitre, per
causes meteorològiques o d’ altres que la organització determinés.

8. L’ organització no és fa responsable dels possibles accidents, lesions pèrdues de
material o d’ altres que es poguessin produir entre els participants. Hi haurà assistència

sanitària, però no disposarem dels vestuaris per l’ actual normativa Covid-19.
9. La participació al cros i la cursa solidaria suposa la total acceptació del reglament

establert per l’ organització. La inscripció de la cursa solidària tindrà un cost de 5€ que 
 s’entregaran en metàl·lic en el mateix moment de la inscripció. 

10. Als 3 primers en arribar de cada categoria se’ls enviarà certificat electrònic amb el
diploma de guanyadors, i per tots els participants un cop arribin a la línia de meta se’ls

entregarà una medalla de participació.
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