
REGLAMENT

El Departament d’Esports de l’Ajunta-
ment de Sant Just Desvern, el Consell 
Esportiu del Baix Llobregat i el Club 
Atletisme Sant Just organitzen el XIII 
Cros de Sant Just Desvern i Volta So-
lidària, que se celebrarà el proper diu-
menge 6 de novembre al Parc Torre-
blanca, c/ de Torreblanca, s/n. 

Art.1. Les inscripcions es podran tra-
mitar mitjançant el programa Play Off 
del Consell Esportiu del Baix Llobregat 
(www.cebllob.cat) fins a l’1/11/2022 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 
periode màxim d’inscripció per oficia-
litzar-la. En cas de dubte de com fer-
ho s’hauran d’apropar al Departament 
d’Esports de l’Ajuntament del seu mu-
nicipi 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 cor-
responent.

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 del/la atleta.

Art.3. És obligatori que els/les partici-
pants portin el dorsal assignat amb el 
seu nom i cognom i entitat a la qual 
pertanyen correctament.

Art.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.

Art.5. Premis: Trofeus als 3 primers/
es classificats/des, per categoria i sexe, 
en les curses de les categories 05-06 i 
07-08 (que corren junts/es) i trofeus als 
3 primers/es classificats/des per cursa i 
sexe a la resta de curses. Els trofeus de 
les categories compreses entre els anys 
2005 i 2010 s’entregaran un cop finalitzi 
la cursa 2009-2010 F, i la resta un cop 
finalitzi l’última cursa del cros. 

Art.6. Les reclamacions hauran de ser 
presentades per escrit al jutge àrbitre, 
acompanyades de 30 euros com a dipòsit 
i només seran aceptades 30 minuts des-
prés de la cursa. En cas de ser acceptada 
la reclamació es tornarà el dipòsit.

Art.7. Les curses només podran ser sus-
peses per inclemència de temps o qualse-
vol altre problema que així ho determini 
el jutge àrbitre.

Art.8. Tot allò no previst en aquest regla-
ment 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 Llobre-
gat, Ajuntament de Sant Just Desvern i 
el Club Atletisme Sant Just no es faran 
responsables dels perjudicis morals i/o 
materials que puguin causar o causar-se 
els/les participants i espectadors/es du-
rant aquesta competició.

Art.10. La sola inscripció en aquesta 
competició implica la total acceptació 
del preceptuat en aquest reglament.
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XIII Cros Escolar

Inscripcions per a clubs 
i escoles participants 
dels Jocs Escolars 
del Baix Llobregat, 
mitjançant el programa 
informàtic Playoff



HORARI CATEGORIES DISTÀNCIA CIRCUITS

10:45 h 2005-2006 M 1800 m CIRCUIT C BLAU 
(2 vegades)

10:45 h 2007-2008 M 1800 m CIRCUIT C BLAU 
(2 vegades)

11:05 h 2005-2006 F 1800 m CIRCUIT C BLAU 
(2 vegades)

11:05 h 2007-2008 F 1800 m CIRCUIT C BLAU 
(2 vegades)

11:20 h 2009-2010 M 1200 m CIRCUIT C BLAU 
(1 vegada)

11:40 h 2009-2010 F 1200 m CIRCUIT C BLAU
(1 vegada)

12:15 h 2011 M i F 900 m CIRCUIT B VERMELL

12:30 h 2012 M i F 900 m CIRCUIT B VERMELL

12:40 h 2013 M i F 500 m CIRCUIT A BLAU

12:50 h 2014 M i F 500 m CIRCUIT A BLAU

13:00 h 2015 M i F 500 m CIRCUIT A BLAU

13:10 h 2016 M i F 500 m CIRCUIT A BLAU

13:20 h 2017-2018 M i F 500 m CIRCUIT A BLAU


