CROS LLEBEIG
13 de novembre de 2022
VILOBÍ DEL PENEDÈS

📢 Aspectes a tenir en compte
1. La participació escolar és oberta per a tothom amb inscripció gratuïta.
2. Les corredores i corredors s’hauran d’inscriure 30 mins abans de cada categoria.
3. Obertura d’inscripcions 10:00h.

⏰ Horaris
10:00h

Obertura inscripcions

10:30h

Cadets i adults

11.00

Infantil femení

11.10

Infantil Masculí

11.20

Aleví femení

11.30

Aleví masculí

11.40

Benjamí femení

11.50

Benjamí masculí

12.00

Promoció femení

12.10

Promoció masculí

12.20

Promoció femení

12.30

Promoció masculí

12.40

Mainada femení

12.45

Mainada masculí

12.50

Mainada femení

12.55

Mainada masculí

13.00

Baldufes femení i
masculí

2008
endavant

1.600 m

Circuit lila + taronja + lila

2009/2010

1600 m

Circuit lila + taronja + lila

2011/2012

1350 m

Circuit taronja+ lila

2013/2014

1100 m

Circuit taronja

550 m

Circuit verd + lila

250 m

Circuit lila

125 m

Circuit blau

2015

2016

2017

2018

2019

📍 Punt de trobada
🚗 Pàrquing: Accés carrer Diputació, 08735 Vilobí del Penedès.

Organitzat per

⭐Circuits
Circuit taronja 1.100m

Circuit verd 300m

Circuit lila 250m

Circuit blau 125m

🏅 Premis i obsequi de participació
El lliurament de premis es realitzarà al ﬁnalitzar la cursa corresponent a cada categoria.
Hi haurà trofeus per les tres primeres classiﬁcades i classiﬁcats de cada categoria.
Hi haurà trofeu al primer/a de l’escola Llebeig, excepte en la categoria de les baldufes que no
hi ha trofeus. Al ﬁnalitzar la cursa hi haurà un petit obsequi per tothom.

📢 Reglament del CROS ESCOLAR
1. Les curses només podran ser suspeses per condicions climatològiques, la comissió
organitzadora decidirà el mateix dia de la prova.
2 La comissió organitzadora es reserva el dret de canviar els circuits si ho cregués convenient.
3 La comissió organitzadora declina totes les responsabilitats per danys morals i físics que
puguin tenir els participants durant les curses o a conseqüència d’aquestes.
4 El sol fet d’inscriure’s a la cursa, implica la total acceptació d’aquest reglament.
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