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El Consell Esportiu de la Segarra juntament amb la col·laboració dels ajuntaments de la 

comarca, la diputació de Lleida i la Secretaria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, 

organitzen les següents jornades amb l’objectiu del foment i la promoció de la pràctica 

esportiva entre nens i nenes d’edat escolar. 

 
 

1. Dates i llocs de celebració 

La MiniCircuit de Cros Escolar està composta per 3 curses: 
 

20/03/2022 Guissona 

10/04/2022 Sant Guim de Freixenet 

24/04/2022 Cervera 

 
 

2. Categories 
 

Educació infantil Mini 2016, 2017 i 2018 

 

Educació primària 

Prebenjamí 2014-2015 

Benjamí 2012-2013 

Aleví 2010-2011 

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
Infantil 2008-2009 

Cadet 2006-2007 

 
 

3. Distàncies 
 

Educació infantil Mini 200 m 

Educació primària Prebenjamí 500 m 

Benjamí 1.000 m 

Aleví 1.500 m 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) Infantil femení 1.500 m 

Infantil masculí 2.000 m 

Cadet femení 1.500 m 

Cadet masculí 3.000 m 
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4. Horaris 

El model horari que es seguirà serà el següent: 
 
 
 
 

NUM. CATEGORIA ANY DISTÀNCIA SORTIDA 

1 Cadet i Infantil Masc. 
i Fem. 

2006-2009 3.000-2.000 9:30 

2 Aleví Masc. 2010-2011 1.500 9:40 

3 Aleví Fem. 2010-2011 1.500 9:50 

4 Benjamí Masc. 2012-2013 1.000 10:20 

5 Benjamí Fem. 2012-2013 1.000 10:30 

6 Prebenjamí Masc 2014-2015 500 11:00 

7 Prebenjamí Fem 2014-2015 500 11:05 

8 Mini Masc i Fem 2016 200 11:25 

9 Mini Masc i Fem 2017 200 11:35 

10 Mini Masc i Fem 2018 200 11:45 

11 Volta familiar 1901-2022   

*Aquest horari pot ser modificat per l’organització. 
 
 

5. Protocol Covid-19 

Les normes de protocol COVID_19 s’aplicaran seguint les indicacions publicades per la 

Generalitat de Catalunya al moment de la cursa. 

 
 

6. Preu i inscripcions 

 
6.1. Llicència esportiva 

Per inscriure’s serà necessari tenir tramitada la llicència esportiva. 

La llicència és obligatòria per participar a TOTS els esports individuals organitzats pel CES. 

Aquesta s’haurà de tramitar a través del centre educatiu mitjançant l’aplicatiu Zènit 

(https://zenit.ucec.cat/login/). 

 

Consulta la guia per la tramitació de llicències: http://www.cesegarra.cat/llicencies-

esportives/ a l’apartat “tramitació de llicències”. 

El preu de la llicència esportiva és de 5,50€ i porta una assegurança implícita.  
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6.2 Inscripcions 
  
 

Les inscripcions al circuit de cros o a una de les tres proves es realitzarà al següent enllaç: 
https://forms.gle/4hF3JrvtiGcE1ctc7 

 
  Els terminis d’inscripció seran el dijous de la mateixa setmana del cros. Passat el termini NO 
s’acceptaran més inscripcions 
 

SEU DATA TERMINI 

GUISSONA 20 MARÇ DE 2022 17 MARÇ DE 2022 

SANT GUIM DE FREIXENET 10 ABRIL DE 2022 7 ABRIL DE 2022 

CERVERA 24 ABRIL DE 2022 21 ABRIL DE 2022 

 

 
7. Normes de competició 

Elecció de la categoria: els esportistes participaran a la categoria que li correspongui a l’any de 

naixement. 

Guardons: hi haurà guardons per als tres primers classificats de cada categoria i sexe. 

Obsequi de participació: A tots i totes les participants que realitzin les tres proves del circuit de cros de 

la Segarra rebran un obsequi 

Accés al circuit: durant el decurs de la competició és prohibit escalfar al circuit i davant les 

línies de sortida i d’arribada, la qual cosa pot significar la desqualificació de l’atleta. 

Queda prohibida, per motius de seguretat dels participants, l’entrada de públic a dins del 

circuit per acompanyar als participants.

file:///C:/Users/casan/Downloads/www.cesegarra.cat
https://forms.gle/4hF3JrvtiGcE1ctc7


6 
Consell Esportiu de la Segarra – Psg. Jaume Balmes, 3 – www.cesegarra.cat 

 

 

 
 

8. Organitzadors 
Les curses només podran ésser suspeses per inclemència del temps o a causa de la situació 

sanitària actual si així ho determina el responsable de l’entitat organitzadora, el veredicte del 

qual serà inapel·lable. 

Les entitats organitzadores no es fan responsables dels danys materials i/o morals que puguin 

causar o causar-se els participants i públic assistents. 

 
 

9. Altres 

Tot allò no especificat en aquest reglament es regirà per les normes establertes en la 

Normativa General dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 

 
 

10. Normativa 

En el tràmit d’inscripció les famílies declaren que: 

 
Autoritzo al meu fill/a a participar a les jornades de cros escolar. Fem cessió dels drets 

d'imatge que es puguin generar per a la inclusió del material divulgatiu i publicitari de 

l'esmentada activitat. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

Desembre de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant 

l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment per a que les seves dades 

personals i les del seu fill/a o tutelat siguin incorporades i tractades en un fitxer de dades 

personals, propietat del Consell Esportiu del Bages, garantint la seva seguretat i 

confidencialitat, amb la finalitat de la prestació dels nostres serveis, raó per la qual és 

necessari complimentar la totalitat dels camps d’aquest formulari, entenent que les dades 

aportades han de ser certes i estar posades al dia, pel que preguem que ens sigui notificada 

qualsevol modificació. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació si ens ho comunica al nostre e-mail. 
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