NORMATIVA DE COMPETICIÓ CROS ESCOLAR ALT PENEDÈS 2022-23
Per tal que una competició sigui reconeguda com a OFICIAL per el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, de cara al Trofeu
de la Regularitat d’aquesta especialitat, i per a que els seus resultats siguin homologats, és necessari :
Que figuri en el Calendari escolar de la Temporada aprovat pel propi Consell Esportiu.
Cada temporada hi haurà un màxim de 6 Cros i un mínim de 5, els quals seran assignats des del Consell Esportiu de
l’Alt Penedès, pels seus tècnics, tenint en consideració els següents criteris:
1. Que l’organitzador en qüestió ho hagi sol·licitat amb antelació i aquest hagi estat aprovat des de l’equip Tècnic del
Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
2. Que el municipi en qüestió garanteixi la organització seguint la normativa de Cros escolar que aquí s’adjunta.
Entre les sol·licituds rebudes, des dels diferents municipis, de cara a atorgar la organització dels Cros escolars, el
Consell valorarà com a trets prioritaris els següents punts:
- Si un municipi no ha organitzat mai un Cros escolar, és a dir, que sigui la primera edició, aquest serà prioritari.
- Quan un municipi ho demani, s’anotarà en un llistat controlat des del Consell Esportiu de l’Alt Penedès i es valorarà
l’antiguitat en el temps d’espera des de la seva sol·licitud, i es considerarà per davant dels que ho demanin a posteriori.
- També es tindrà en compte altres fets com que el recorregut del Cros sigui íntegrament en herba o terra. Això donarà
prioritat alhora de concedir un organitzador.
- El fet de que un municipi faci molts anys que no organitza un Cros també pot ser motiu favorable alhora de ser triat.
- En quant a Vilafranca, quan coincideixin varies propostes candidates a organitzar un Cros, s’atorgarà un màxim de
dos Cros en una mateixa temporada dins aquest calendari.

NORMATIVA DEL CROS ESCOLAR i DEL TROFEU DE LA REGULARITAT (PER ALS ORGANITZADORS)
Els organitzadors d’un Cros escolar dins el calendari proposat per el Consell Esportiu de l’Alt Penedès han d’ajustar-se
a la següent normativa:
1. Han de donar la opció a participar a tots els corredors en edat escolar, sense distinció de sexe o nacionalitat, així
com la població d’origen. Els corredors opten als premis de la cursa en sí, però, això sí, només puntuen per a la
classificació al Trofeu de la Regularitat els alumnes d’escoles de la comarca de l’Alt Penedès.
2. Els organitzadors han d’acceptar les següents categories en edat escolar i el mínim de premis proposats, tant en
masculí com en femení. Aquestes categories son:
CADET (*)
INFANTIL
ALEVÍ
BENJAMÍ
PRE-BENJAMÍ
MAINADA (**)
BALDUFES

2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019 (***)

Trofeu als 3 primers
Trofeu als 3 primers
Trofeu als 3 primers
Trofeu als 3 primers
Trofeu als 3 primers
sense Trofeu
sense Trofeu

0 medalles
medalla per tots
medalla per tots
medalla per tots
medalla per tots
medalla per tots
medalla per tots

(*) La cursa de la categoria CADET pot ser considerada o no per part de l’organitzador. Això sí, en cas de no haver
cursa per la categoria Cadet, a un noi o noia d’aquesta edat, que manifesti la seva intenció a participar, se l’ha de
deixar participar conjuntament en la cursa per a Infantils, però, en qualitat de “fora de concurs” i sense opció a premi.
(**) La categoria Mainada rebrà Trofeu o no, segons així ho consideri el municipi organitzador. Alhora, aquesta és una
categoria que pot ser separada en dues curses, per anys de naixement, en funció si es preveu una molt elevada
participació o no. En cas de separació, i de que el organitzador contempli el lliurament de Trofeus, ho haurà de fer en
ambdues curses.
(***) El nom “Baldufes” de la categoria que correspon als nascuts al 2019 podrà ser canviat i anirà a criteri del municipi
o escola organitzadora.

3. Els organitzadors han d’ajustar-se a les distàncies que recomani el Consell Esportiu de l’Alt Penedès per a les
diferents categories, i aquestes son:
CADET MASCULÍ
CADET FEMENÍ
INFANTIL MASCULÍ
INFANTIL FEMENÍ
ALEVÍ MASCULÍ
ALEVÍ FEMENÍ
BENJAMÍ
MASCULÍ
BENJAMÍ FEMENÍ
PRE-BENJAMÍ MASCULÍ
PRE-BENJAMÍ FEMENÍ
PRE-BENJAMÍ MASCULÍ
PRE-BENJAMÍ FEMENÍ
MAINADA MASCULÍ
MAINADA FEMENÍ
BALDUFES MIXTE

2007-2008
2007-2008
2009-2010
2009-2010
2011-2012
2011-2012
2013-2014
2013-2014
2015
2015
2016
2016
2017-2018
2017-2018
2019

de 1500 a 5000m
de 1500 a 5000m
de 1500 a 2000m
de 1500 a 2000m
de 1200 a 1500m
de 1200 a 1500m
de 800 a 1200m
de 700 a 1200m
de 500 a 800m
de 500 a 800m
de 500 a 800m
de 500 a 800m
de 200 a 300m
de 200 a 300m
de 80 a 150m

4. Cal que es faci arribar al Consell Esportiu de l’Alt Penedès, en un termini no inferior a 10 dies abans de la celebració
del Cros, el Reglament de la competició, per tal que sigui aprovat i es faci la difusió a la resta d’escoles de la comarca.
5.

Que les llistes de resultats de totes les curses estiguin en poder del Consell Esportiu de l’Alt Penedès una vegada
finalitzi la matinal, preferiblement informatitzats, amb les següents dades:

· Data del Cros
· Nom i lloc de la competició.
· Una categoria per full, amb nom de la categoria, així com Nom i Cognoms i Escola de cada participant.

Així mateix, és obligació de l'organitzador :
- Que la instal·lació on es desenvolupi l'encontre estigui reservada i limitada per al desenvolupament del Cros sense
que hi pugui haver cap incident derivat per altres activitats o usos.
- Així mateix, que el material a utilitzar sigui el necessari per a la competició.
- Preferiblement, el recorregut, s’ha d’ubicar en una zona d’herba o terra, per tal de que el Cros es faci en l’escenari
adient.
- Preveure un servei mèdic durant la competició, (metge, ambulància, fisioterapeuta, etc.), davant la possibilitat de lesió
d'algun atleta.
- La participació d’atletes d’altres municipis o escoles de fora de la comarca: S’autoritza la seva participació però no
optaran a la puntuació de cara al Trofeu de la Regularitat comarcal.

GRAN TROFEU DE LA REGULARITAT COMARCAL DE CROS ESCOLAR
El CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS organitza el Trofeu de la Regularitat de Cros en edat escolar amb el
següent reglament:
Aquest Trofeu determinarà als millors atletes de la comarca (o els més regulars), els quals rebran un guardó en l’acta
de celebració d’entrega de premis a la Regularitat..
Per tal d’establir una classificació de la regularitat, puntuaran els 4 millors Cros en els anys en que s’esdevinguin un
total de 5 Cros puntuables. En els anys en que de manera excepcional es realitzin 6 Cros, aleshores en puntuaran 5.
Sempre es tindrà en compte de que puntuïn els millors resultats i per tant, no es considerarà la pitjor puntuació o el
zero en el cas de una no participació o puntuació.
Per poder optar a aquest Trofeu s’ha d’haver participat en un mínim de 3 dels Cros que puntuen.

El punts s’assoleixen donant 35 punts al guanyador, 30 al segon classificat, 26 al tercer classificat, 23 al quart, 21 al
cinquè i ja successivament un punt menys per cada posició i fins a completar els 25 primers classificats.
Alhora de fer el recompte de punts, els atletes de fora de la comarca si que prenen punts als atletes de l’Alt Penedès,
malgrat que aquests no optin al Trofeu de la regularitat.
En cas d’empats en les diferents puntuacions finals, es resoldrà tenint en compte l’enfrontament directe entre els
atletes empatats en aquells Cros en que hagin coincidit tots els afectats. Si aquest empat encara perdura, es tindrà en
compte qui hagi obtingut el pitjor resultat entre els dos, i aquest serà el que es classificarà per darrere. El Consell
sempre pot optar per donar exaquo als dos o més atletes afectats.
Rebran guardó els millors atletes del Trofeu de la Regularitat i aquest serà lliurat en el decurs del lliurament de Premis
de la Final Comarcal.
Els premis que es lliuren, per categoria, son:
INFANTIL
ALEVÍ
BENJAMÍ
PROMOCIÓ 2015
PROMOCIÓ 2016

5 primers nois i 5 primeres noies
6 primers nois i 6 primeres noies
7 primers nois i 7 primeres noies
8 primers nois i 8 primeres noies
8 primers nois i 8 primeres noies

Les categories Cadet, Mainada i Baldufes no opten al Trofeu de la Regularitat.
Qualsevol altre decisió que calgui prendre, pel bon funcionament d’aquest trofeu de la Regularitat, vindrà donada per
part dels Tècnics del Consell Esportiu de l’Alt Penedès

