
S’establirà una classificació individual per a cada cursa de les categories  
prebenjamí a juvenil, amb un guardó pels tres primers classificats. 

En el cas de les categories mini no es tindran en compte les marques  
aconseguides i per tant no es confeccionarà cap classificació. Els atletes  
participants en aquestes curses tindran un record de participació. 

El bar – restaurant del Club Natació Reus Ploms estarà obert durant tot  
l’esdeveniment.  

El Club Natació Reus Ploms disposa d’un pàrquing privat, d’ús exclusiu  
només per a socis de l’entitat. 
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1. El Club Natació Reus Ploms, amb la col·laboració del Consell Esportiu del 
Baix Camp, organitza el diumenge 19 de gener de 2020 el “V Cros  
Escolar Marcel·lí Gené”, corresponent als Jocs Esportius Escolars de  
Catalunya del curs 2019-2020. 

2. Les categories convocades, i els seus anys de naixement corresponents, 
són: mini P3 (2016), mini P4 (2015), mini P5 (2014), prebenjamí  
(2012-2013), benjamí (2010-2011), aleví (2008-2009), infantil  
(2006-2007), cadet (2004-2005) i juvenil (2002-2003). 

3. Les inscripcions s’hauran de realitzar al Consell Esportiu del Baix Camp 
abans del dimecres 15 de gener de 2020. 

4. Podran prendre part tots els atletes que disposin del carnet d’esportista 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya tramitat pel present curs  
2019-2020. Aquells esportistes que no tinguin el carnet i vulguin  
participar hauran d’abonar 3,00 ¼ en concepte d’inscripció en el  
moment de fer els tràmits amb el Consell Esportiu. 

5. La superfície de les curses és tartà, gespa i asfalt. Es recomana no 
utilitzar sabatilles de claus. 

6. Les reclamacions hauran de ser presentades al Tutor de Joc Principal de 
la competició, acompanyades de 6,00 ¼ com a dipòsit. Només seran  
acceptades fins a 30 minuts després de publicar-se la classificació de la 
prova. Si s’accepta la reclamació, es tornarà el dipòsit. 

7. Les curses només podran ser suspeses per causes meteorològiques o 
qualsevol altre situació de risc sempre que així ho determini el Tutor de 
Joc Principal. El seu veredicte serà inapel·lable. 

8. El Club Natació Reus Ploms i el Consell Esportiu del Baix Camp no es fan 
responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o 
causar-se els participants i/o espectadors durant l’esdeveniment. 

9. La inscripció al “V Cros Escolar Marcel·lí Gené” implica la total  
acceptació del reglament que regeix l’activitat. 
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