
                     
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
XIX CROS SA	T SEBASTIÀ DE L’AJU	TAME	T DE LA CA	O	JA i 

XXIX CROS AURA 
Diumenge, 27 de gener de 2013 

 

  

REGLAME	T 
 
Art.1- L’Ajuntament de La Canonja i el Centre Educatiu Aura amb la col·laboració del Consell Esportiu del 
Tarragonès i amb el suport de l’AMPA del CEIP La Canonja, de l’AEE Institut Collblanc i del C.A. 
Tarragona, organitza el XIX CROS SA	T SEBASTIÀ DE L’AJU	TAME	T DE LA CA	O	JA i XXIX 
CROS AURA,  a celebrar-se el proper diumenge 27 de gener de 2013 a la Canonja (voltants del Pavelló 
esportiu). 
 
Art.2– Els horaris, distàncies i els circuits s’adjunten a continuació. 
 
Art.3- Tots els atletes hauran de tenir, obligatòriament, la seva corresponent llicència federativa o la 
tramitació de l’assegurança escolar pròpia o dels JEEC, corresponent a la temporada 2012-2013. 
 
Art.4- L’escola organitzadora o vinculada a l’ajuntament organitzador tindrà la facultat de fer la inscripció 
interna, sense la tramitació via JEEC, segons les condicions que es regulin sobre el tractament de la pròpia 
assegurança escolar amb la necessària aprovació del consell escolar de centre i els requisits que es determinin a 
tal efecte. 
 
Els esportistes que participin per la via dels JEEC, han d’estar degudament tramitades a mútua i, per tant, 
assegurats. És necessari que feu les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia presentació al CET del 
full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau d’accés). En cas contrari, tots aquells que no estiguin 
degudament tramitats no podran puntuar a la fase comarcal ni se’ls podrà donar cobertura de l’assegurança 
esportiva obligatòria.  
Posteriorment, tramitareu la inscripció dels participants directament al programa de gestió esportiva (JUPIT), 
on constaran, a l’apartat d’esports individuals dels JEEC, la convocatòria del corresponent cros. Si no estan 
correctament donats d’alta, no podreu inscriure’ls i no s’acceptarà cap altra via d’inscripció, ni fora del 
termini establert. 
 
Els adults via CET els heu de tramitar també al programa JUPIT (modalitat de lleure). 
 
La data límit d’inscripció és el dimecres, 23 de gener de 2013.  

 
Les inscripcions son il·limitades i gratuïtes.  
Els atletes s’han de proveir dels imperdibles pels dorsals. 
Tots els participants de categories de promoció han de participar en representació d’una entitat esportiva, per 
tant no s’acceptaran inscripcions independents per aquestes categories.  
 
MOLT IMPORTA	T: 	O S’ACCEPTARA	 I	SCRIPCIO	S FORA DE TERMI	I 	I EL MATEIX 
DIA DE LA COMPETICIÓ. 
 
Art.5-Cada atleta només  té dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en dues curses serà sancionat 
amb la desqualificació en ambdues proves. 
 
Art.6- A totes les curses haurà una classificació individual per categories.  
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Art.7-.Les possibles reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades de 30 
€, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. 
En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. 
 
Art.8-. Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre 
problema,  així ho determini el Jutge Àrbitre i l’organització, sent el  seu veredicte inapel·lable.   
 
Art.9- Tot allò no previst en aquest reglament, es resoldrà amb el Reglament dels Jocs Esportius de Catalunya 
i per les categories absolutes pel reglament de la IAAF v. Catalana. 
 
Art.10- Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals, físics o materials que puguin causar o 
causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició. 
 
Art.11-. La sola inscripció en aquesta competició autoritza als organitzadors a poder publicar les fotografies i 
reportatges dels participants i espectadors de l’esdeveniment en qualsevol mitjà de comunicació esportiu i 
implica la total acceptació del que és preceptiu en aquest Reglament. 
 

RELACIÓ DE PREMIS 
- Trofeu per als 3 primers atletes classificats a cada categoria. 
- Trofeu al primer classificat del Centre Aura. 
- Trofeu al primer classificat local de la Canonja. 
- Trofeu a l’entitat amb més participants sumades totes les categories. 

Els lliurament de premis es realitzarà una vegada hagi acabat cada categoria, a partir de les 10h 45. 

 
CATEGORIES 

Els horaris i distàncies de les curses seran els següents: 
10H 00 CADET MASCULÍ 1997-98 2500 B + B + B  
  I	FA	TIL MASCULÍ 1999-2000 2500 B + B + B 
10H 15 CADET FEME	Í 1997-98 1375 A + B 
  I	FA	TIL FEME	Í 1999-2000 1375 A + B 
10H 30 ALEVÍ MASCULÍ  2001-02 1375 A + B 
10H 45 ALEVÍ FEME	Í  2001-02 1375 A + B  
11H 00 BE	JAMÍ MASCULÍ 2003 2003 1050 A + A 
11H 10 BE	JAMÍ FEME	Í 2003 2003 1050 A + A 
11H 20 BE	JAMÍ MASCULÍ 2004 2004 1050 A + A 
11H 30 BE	JAMÍ FEME	Í 2004 2004 1050 A + A 
11H 40 POPULAR FEME	Í I MASCULÍ 1996-Endv. 2500 B + B + B 
12H 00 PREBE	JAMÍ MASCULÍ-2005 2005 575 A 
12H 10 PREBE	JAMÍ FEME	Í-2005 2005 575 A 
12H 20 PREBE	JAMÍ MASCULÍ-2006 2006 575 A 
12H 30 PREBE	JAMÍ FEME	Í-2006 2006 575 A 
12H 40 MI	I MASCULÍ-2007 2007 430  MI	I 1 
12H 50 MI	I FEME	Í-2007 2007 430  MI	I 1 
13H 00 MI	I MASCULÍ-2008-09 2008-09 300  MI	I 2 
13H 10 MI	I FEME	Í-2008-09 2008-09 300  MI	I 2 
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CIRCUITS 
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