Inscripcions individuals a
www.manresa.cat/inscripcionscrosescolar

Organitzen:

Col·laboren:

Diumenge 27 de novembre de 2022
Estadi Municipal d’Atletisme
de la Zona Esportiva del Congost

El Cros Escolar Ciutat de Manresa és una prova puntuable per a la Fase Comarcal de Cros dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya (per poder participar a la resta de les proves de que consta
aquesta fase, caldrà abonar al Consell Esportiu del Bages la inscripció de 25 €). La inscripció
només a aquesta prova i pels infants i adolescents escolaritzats a Manresa és gratuïta, i
s’haurà de realitzar abans de les 12 h del dimecres 23 de novembre.

INSCRIPCIÓ
La inscripció la podreu tramitar, de forma conjunta des
del centre d’ensenyament (la opció recomanada) o bé
de forma individual, de la següent manera::
a) En grup per centres d’ensenyament i/o entitats (recomanat):
El responsable del centre d’ensenyament haurà
d’enviar el full d’inscripció a inscripcions.cebages@
gmail.com
b) Individualment:
En línea a www.manresa.cat/inscripcionscrosescolar (recollida del dorsal fins a les 9.30 h del mateix
dia del cros).
Presencialment a la seu del Consell Esportiu del
Bages (C/ Pujolet, 8A 1r. Manresa. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16.30 a 19 h.
Telèfon 93 872 19 17).

DORSAL

És obligatori que els participants portin el dorsal
assignat visible a la part davantera del tors.
Recordeu que el Dorsal es podrà recollir, com a molt
tard, el mateix dia fins a les 9.30 h.

CLASSIFICACIÓ I PREMIS

Tindran trofeu els 3 primes classificats de cada
cursa. A totes les curses hi haurà una sola classificació per ordre d’arribada, a excepció de les categories
MINI i Cursa de Relleus Inclusiva 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.

ALTRES
Amb la vostra inscripció:
DECLAREU que el vostre fill/a compleix amb els requisits mínims (físics, tècnics i materials) per a poder
realitzar la prova i coneixeu la Normativa de la Fase Comarcal del Cros Escolar, que es troba a la pàgina web
www.cebages.cat, el qual accepteu en la seva totalitat.
AUTORITZEU a l’Ajuntament de Manresa a utilitzar
la imatge del vostre fill/a perquè pugui aparèixer en
fotografies o vídeos fets durant l’activitat del Cros Escolar que podran ser publicats en diferents mitjans de
comunicació per acompanyar la notícia de l’activitat i
fer-ne publicitat, sense dret a rebre cap tipus de compensació econòmica.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:
- Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 938782300.
rgpd@ajmanresa.cat / www.manresa.cat
- Finalitat: Participació Cros de Primària Manresa.
- Legitimació: Consentiment de l’interessat.
- Persones destinatàries: Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.
- Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les,
a oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la seva
limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de
l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@
ajmanresa.cat (article 15 a 22 RGPD)
- Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.manresa.cat/rgpd

QUADRE D’HORARIS, CATEGORIES I DISTÀNCIES
Hora

Categoria

9.30 h
9.30 h
10.00 h
10.00 h
10.15 h

Cadet Masculí
2007 i 2008
Infantil Masculí
2009 i 2010
Cadet Femení
2007 i 2008
Infantil Femení
2009 i 2010
Cursa Relleus Inclusiva
Categoria Secundaria (3x120, 100 i 80m)
Aleví 6è Masculí
2011
Aleví 6è Femení
2011
Aleví 5è Masculí
2012
Aleví 5è Femení
2012
Cursa de Relleus Inclusiva
Categoria Aleví (3x120, 100 i 80m)
Benjamí 4t Masculí
2013
Benjamí 4t Femení
2013
Benjamí 3r Masculí
2014
Benjamí 3r Femení
2014
Cursa de Relleus Inclusiva
Categoria Benjamí (3x100, 80 i 60)
Prebenjamí 2n Masculí
2015
Prebenjamí 2n Femení
2015
Prebenjamí 1r Masculí
2016
Prebenjamí 1r Femení
2016
Cursa de Relleus Inclusiva
Categoria Prebenjamí (3x100, 80 i 60)
Mini P5 Mixt
2017
Mini P4 Mixt
2018
Mini P3 Mixt
2019
Cursa de Relleus Inclusiva
Categoria Ed. Infantil (3x100, 80 i 60)

10.30 h
10.40 h
10.50 h
11.00 h
11.10 h
11.30 h
11.40 h
11.50 h
12.00 h
12.10 h
12.30 h
12.40 h
12.50 h
13.00 h
13.10 h
13.30 h
13.40 h
13.50 h
14.00 h

Any naixement

Distància

Circuit/s

3.000 m
2.000 m
1.400 m
1.400 m

3G
2G
1P + 1G
1P + 1G

1.400 m
1.400 m
1.400 m
1.400 m

1P + 1G
1P + 1G
1P + 1G
1P + 1G

1.000 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m

1G
1G
1G
1G

400 m
400 m
400 m
400 m

1P
1P
1P
1P

200 m
200 m
200 m

Xic
Xic
Xic

