
3r. CAMPIONAT DEL BERGUEDÀ DE CROS (SANT JORDI-CERCS) 

Art. 1  El Club Atletisme JAB Berga amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cercs, per delegació del 

Consell Comarcal del Berguedà i el Consell Esportiu del Berguedà, organitza el tercer CAMPIONAT 

BERGUEDÀ DE CROS INDIVIDUAL que se celebrarà el dia 28 de novembre del 2021. 

El cros es disputada a la Població de Sant Jordi de Cercs, ubicat a la comarca del Berguedà (Barcelona), 

al circuit nou de cros. (ubicació a la pàgina web www.jaberga.com) 

 

Art. 2   Els horaris i distàncies de les curses són els següents : 

*Les categories escolars és regiran pel reglament de la UCEC (Consells esportius de Catalunya). 

C HORARI CATEGORIA ANYS DISTANCIA VOLTES / CIRCUIT 

1 10:00 JUVENIL MASCULI I FEMENÍ 2004-2005 3.130 m SA + 3 G 

1 10:00 CADET MASCULÍ I FEMENI 2006-2007 3.130 m SA + 3 G 

2 10:20 INFANTIL   FEMENÍ 2008-2009 2.260 m SA + 2 G 

3 10:20 INFANTIL   MASCULÍ 2008-2009 2.260 m SA + 2 G 

3 10:40 ALEVÍ   FEMENÍ 2010-2011 1.390 m SA + 1 G 

3 10:40 ALEVÍ   MASCULÍ 2010-2011 1.390 m SA + 1 G 

4 11:00 BENJAMÍ   FEMENÍ 2012-2013 1.126 m SA + 1 M 

4 11:00 BENJAMÍ   MASCULÍ 2012-2013 1.126 m SA + 1 M 

5 11:15 PREBENJAMÍ   FEMENÍ 2014-2015 1.126 m SA + 1 M 

5 11:15 PREBENJAMÍ   MASCULÍ 2014-2015 1.126 m SA + 1 M 

6 11:30 Petits P5-P4  FEMENÍ 2016-2017 400 m 2 SA  

6 11:30 Petits P5-P4  MASCULÍ 2016-2017 400 m 2 SA 

7 11:40 Minis P3   FEMENÍ 2018 200 m 1 SA 

7 11:40 Minis P3 MASCULÍ 2018 200 m 1 SA 

8 12:00 VETERÀ  FEMENÍ 1900-1981 4.000 m SA + 4 G 

8 12:00 VETERÀ MASCULI 1900-1981 4.000 m SA + 4 G 

8 12:00 ABSOLUT FEMENÍ 1982-2003 4.000 m SA + 4 G 

8 12:00 ABSOLUT MASCULÍ 1982-2003 4.000 m SA + 4 G 

 12:30 ENTREGA DE TROFEUS 

 

*Si algún/a atleta de la categora juvenil vol còrrer a la categoria absoluta o haurà d’especificar a la hora de fer la inscripció. 

 

En breu tindrem el plànol del nou circuit de cros Sant Jordi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 3   LLICENCIES 

Tots els atletes de les categories escolars, hauran de tenir la seva corresponent llicència escolar de la 

seva comarca i tramitada pel consell català del esport de la Generalitat de Catalunya de la temporada 

en curs, qui no la tingui se li tramitarà una de nova per part del Consell esportiu del Berguedà. 

Tots els atletes de les categories junior, sènior i veterà que no estiguin federats per la FCA, FEEC, RFEA 

o FEDME, també podran participar i se li tramitarà un llicencia per un període de un dia pagant el 

suplement de 2€. 

 

Art. 4  INSCRIPCIONS 

Les inscripcions hauran de fer-se a través de la pàgina web www.cebergueda.cat . 

La data límit d'inscripció és fins una hora abans de recollir el dorsals, es a dir, el mateix dia 28 de 

novembre a la carpa del consell esportiu del Berguedà. 

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes d’aquest Reglament. 

 

 

Art. 5 PREUS  

CURSES ESCOLARS: 

1€  si tenen llicencia del seu consell esportiu de qualsevol de les comarques de Catalunya, de la 

Federació catalana d’atletisme o da la FEEC.  

7€  la resta de participants que no estiguin federats. 

(Inclou dorsal, llicencia anual, assegurança, medalla commemorativa i avituallament final) 

 

CURSES ADULTS:  

2€ preu únic i inclou (Federats FCA, RFES, FEEC, FEDME o similar) 

4€ si no tenen cap tipus de llicencia  

 

Art. 6  DORSALS 

El lliurament de dorsals es farà fins a 1 hora abans de l’inici de la prova a la zona habilitada per 

l’entrega a aquests efectes a la carpa ubicada al mateix circuit del cros. 

 

Art. 7  CLASSIFICACIÓ 

A totes les curses hi haurà una única classificació pertanyent al campionat del Berguedà de cros. 

Poden optar al campionat del Berguedà de cros tots aquells atletes que hagin nascut o estiguin 

actualment empadronats a qualsevol municipi del Berguedà. 

Un cop finalitzada cada prova, els jutges trauran les classificacions dels tres primers/es classificats/des 

de cada categoria i seran penjades a la zona dorsals, la resta de classificacions les podreu consultar per 

la web del consell comarcal del Berguedà 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 8 PREMIS 

Tindran trofeu els tres primers i tres primeres de cada categoria del campionat Berguedà de cros. 

Premis en metàl·lic només els 3 primers i les 3 primeres de la general de la cursa núm. 8 

El certamen d’entrega de trofeus i premis als guanyador està ubicat a la zona pòdium ubicat al mateix 

circuit de cros i serà a les 12:30 hores 

Art. 9   

És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera de la samarreta. La manipulació d'aquest 

és motiu de desqualificació. Els atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar en meta, personal de 

l’organització s'encarregaran d'aplicar aquesta normativa.  

L'organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l'atleta al recollir el dorsal. 

 

Art. 10 

Tot participant dóna el seu consentiment perquè el comitè organitzador, per si mateix o per terceres 

entitats, faci ús de les imatges de la prova per a la seva promoció, així com el tractament informàtic 

amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial de les seves dades personals. D'acord 

amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de la protecció de dades personals, 

el participant podrà exercir el seu dret a aquest arxius amb l'objectiu de rectificar o cancel·lar de 

formar parcial o total el seu contingut.  

 

 

L’ORGANITZACIÓ. 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: 
www.cebergueda.cat 

www.jaberga.com/crosbergueda 
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