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CROS 

Col·labora amb el 

BANC  
D’ALIMENTS:  

Porta oli,  

conserves, sucre,  

llegums..... 

o donatiu de 0,50 € 



 
XXXè CROS ESCOLAR  

de Santa Margarida i els Monjos 
 

 

El servei municipal d’esports de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb la 

col·laboració de les associacions de pares i mares d’alumnes de les escoles Doctor Samaranch, 

Arrels, Sant Domènec i l’Institut El Foix, i el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, organitza per al 

proper  dissabte 27 de novembre el XXXè CROS ESCOLAR de SANTA MARGARIDA i els 

MONJOS, classificatori pels Jocs Escolars Esportius de Catalunya. 

 

REGLAMENT del CROSREGLAMENT del CROSREGLAMENT del CROS   
1- La competició començarà a les 9 del matí. 

2- Els i les atletes hauran d’inscriure’s i recollir el dorsal mitja hora abans del inici de la seva 

cursa a la secretaria del camp de futbol. 
3- Les reclamacions seran presentades per escrit. S’adreçaran al/la jutge-àrbitre dins dels trenta 

minuts després d’haver-se fet pública la classificació. 

4- Les condicions climatològiques no seran motiu de suspensió de les curses. En cas extrem el/

la jutge-àrbitre decidirà. 

5- La comissió organitzadora es reserva el dret de canviar els circuits si ho cregués convenient, 

d’acord amb el/la jutge-àrbitre. 

6- La comissió organitzadora declina totes les responsabilitats per danys morals o físics que 

puguin tenir les persones participants durant les curses o a conseqüència d’aquestes. 

7- El sol fet d’inscriure’s a la cursa, implica la total acceptació d’aquest reglament. 

8- No està permès portar sabates esportives amb claus.  

9- Col·labora amb el BANC d’ALIMENTS: Porta oli, conserves, llegums etc. O donatiu de 

0.50 €. 

10- La participació al Cros implica la cessió dels drets d’imatge del/la participant per poder ser 

difoses a través dels mitjans de comunicació, xarxes socials i altres plataformes de difusió de 

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.  

 

Normativa Covid-19 
• Els i les participants es comprometen a complir totes les exigències i recomanacions que faci 

l’organització per evitar contagis pel Covid-19.  

• Els i les participants es comprometen a no sortir a la cursa si noten símptomes que puguin ser 

compatibles amb la Covid-19.  

• Mentre no es dugui a terme activitat física, serà obligat dur la mascareta dins del recinte es-

portiu.  

• Participar a la cursa implica ser coneixedor, acceptar i assumir que en la situació actual exis-

teix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a la organització en cap 

cas.  

 

A causa de la situació sanitària actual, l’estructura dels cros escolars s’ha modificat per tal d’e-

vitar aglomeracions i contagis. S’han adoptat les mesures següents:  

- Lliurament de premis: aquest es realitzarà en finalitzar la cursa corresponent a cada categoria 

per tal d’evitar aglomeracions.  

- Mascareta: s’utilitzarà mascareta (quan no es pugui mantenir la distància de seguretat) se la 

podran treure els corredors abans d’iniciar la seva cursa.  

Altres indicacions i recomanacions s’aplicaran seguint les indicacions publicades per la Genera-

litat de Catalunya en el moment de la cursa.  

Hora 

Sort. 

Categories Anys 

Naix. 

Voltes al 

Circuit 

Metres 

9:30 Pares i Mares  1 Volta “A” 

1 Volta “B” 

1.500 

10:00 Infantils femenins 2008/2009 1 Volta “A” 

1 Volta “B” 

1.500 

10:20 Infantils masculins 2008/2009 1 Volta “A” 

1 Volta  “B” 

1.500 

10:40 Alevins femenins 2010/2011 1 Volta “A” 

1 Volta “C” 

1300 

10:50 Alevins masculins 2010/2011 1 Volta “A” 

1 Volta “C” 

1300 

11:00 Benjamins femenins 2012/2013 1 Volta “A” 1000 

11:10 Benjamins masculins 2012/2013 1 Volta “A” 1000 

11:20 Promoció femení 2014 1 Volta “B” 500 

11:30 Promoció masculí 2014 1 Volta “B” 500 

11:40 Promoció femení 2015 1 Volta “B” 500 

11:50 Promoció masculí 2015 1 Volta “B” 500 

12:00 Mainada femenina 2016 1 volta “C” 300 

12:10 Mainada masculina 2016 1 volta “C” 300 

12:20 Mainada femenina 2017 1 volta “C” 300 

12:30 Mainada masculina 2017 1 volta “C” 300 

12:40 Baldufes Femenines 2018  1/2 volta camp futbol 100 

12:50 Baldufes Masculins 2018  1/2 volta camp futbol 100 

PREMIS 

COPES: 
 

-Primer, Segon i Tercer classificat de cada cursa  

(Al Grup de les Baldufes no hi ha Copes) 

-Primer Local de cada cursa (que no estigui classificat entre els tres primers) 

 

MEDALLES: 
 

Per a tots/es els/les participants !!! 


