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1.- INFORMACIÓ GENERAL
El Cross Escolar tindrà lloc el proper dissabte 11 de Novembre de 2017 al Circuit de
la Feixa Llarga de L’Hospitalet (barri de Bellvitge).
Tots els participants rebran un obsequi a l’arribada a meta. Els tres primers
classificats de cada cursa rebran un regal especial. S’habilitarà una zona lúdica, a partir
de les 10 del matí. Al final de l’acte es farà un sorteig de material esportiu.
Els esportistes que desitgin participar-hi, finalitzada la seva cursa, hauran de lliurar el
seu dorsal a la carpa situada a la zona de sortida (al costat de la tarima on es farà
aquest sorteig).
Les classificacions sortiran publicades a la web. Per qualsevol reclamació us podeu
adreçar al Consell Esportiu L’H fins a les 48 hores posteriors a la publicació.
Suspensió de les curses: en cas d’inclemència meteorològica o causa major, el comitè
tècnic del CELH podrà determinar la suspensió de les curses. El seu veredicte és
inapel·lable i es farà la major difusió possible, a través de Facebook, Twitter i web.
Per segon cop el Cross Escolar estarà vinculat amb la commemoració del Dia
Universal dels drets dels infants, motiu per qual trobareu una carpa a la zona de
sortida i es farà una lectura del manifest a la tarima d’autoritats abans del sorteig
de material esportiu.
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2.- EDATS
CATEGORIES
P4 i P5 (amb acompanyament d’adults)
Pre-benjamí (1er primària)
Pre-benjamí (2on primària)
Benjamí (3er de primària)
Benjamí (4rt de primària)
Aleví femení i masculí
Infantil femení i masculí
Cadet/Juvenil femení i masculí
Cursa solidària

ANYS DE NAIXEMENT
Nascuts/des als anys 2012 i 13
Nascuts/des a l’any 2011
Nascuts/des a l’any 2010
Nascuts/des a l’any 2009
Nascuts/des a l’any 2008
Nascuts/des als anys 2006 i 2007
Nascuts/des als anys 2004 i 2005
Nascuts/des de l’any 2000 fins al 2003
Sense límit d’edat

DORSAL

NEGRE
GROC
FUCSIA
VERMELL
VERD
BLAU
TARONJA
GRIS
MARRÓ

3.- INSCRIPCIONS
A. Al Consell Esportiu L’Hospitalet (C/Digoine 29 08901- L’H).
Tlf: 93.402.60.70. Fax: 93.402.60.74. E-mail: cehospitalet@cehospitalet.org
B. A McDonald’s L’Hospitalet Gran Vía (Plaza de Europa, 9-11 08907 - L'H)
C. A McDonald’s Esplugues Ronda (Vic 18, Sortida 13 Ronda Dalt)
El període d’inscripció serà del 30 d’octubre al 10 de novembre, en horari
d’oficina. Per casos excepcionals es permetrà la inscripció el mateix dia de la prova. Per
fer efectiva la inscripció s’haurà de fer constar al full oficial la relació de participants,
amb els noms i cognoms, any de naixement, sexe i el centre o entitat. Rebut aquest
document es farà efectiu el lliurament del dorsal. La participació en el Cross
Escolar L’H és gratuïta.

4.- CURSA SOLIDÀRIA
En breus dies rebreu informació sobre com realitzar la vostra inscripció a aquesta cursa
així com la causa solidària a la qual estarà destinada.
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5.- HORARIS I CIRCUITS
HORARI
10:45
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
13:00
•

CATEGORIES
DISTÀNCIA
Cursa Solidària
1800 m
Cadet / Juvenil Femení
1800 m
Cadet / Juvenil Masculí
1800 m
Infantil Femení
1800 m
Infantil Masculí
1800 m
Aleví Femení
900 m
Aleví Masculí
900 m
Benjamí (4rt de primària)
900 m
Benjamí (3er de primària)
900 m
Prebenjamí (2on primària)
500 m
Prebenjamí (1er primària)
500 m
P4 P5 2012 i 2013 (acompanyats per adult)
500 m
Sorteig de material esportiu

CIRCUIT
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

A la darrera cursa ,(nascuts els anys 2012 i 2013), els nens i nenes participants
només podran córrer acompanyats per un adult per fer el seu recorregut.
Això no vol dir que l’adult hagi d’agafar al nen/a de la mà per córrer però si que
un acompanyant ha de fer el recorregut de la cursa per entrar a la línia
d’arribada amb el petit. Es una mesura que es pren per millorar la seguretat
a la zona d’arribada i que els nens/es no perdin de vista als seus responsables
en cap moment.

Per tal de donar fluïdesa al sorteig es farà un llistat de responsables d’entitats
participants que es situaran en una part preferencial per accedir a la tarima
d’autoritats. En cas de que algun dels participants premiats pertanyi a la seva
entitat seran aquests responsables els que pugin a la tarima a recollir els
premis.
Només es donarà la l’obsequi si el delegat del centre o entitat està present. En
cas contrari perdrà els seus drets i es farà un nou sorteig. Només podran optar al taló
de material esportiu del sorteig les entitats de L’Hospitalet. I només es podrà rebre
un taló per centre.
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