Organització centres educatius
23è Cros Sant Cugat

Per tal de facilitar l’organització dels centres educatius a continuació us resumim i
detallem els aspectes més rellevants:
Previ al Cros
Inscripcions on-line fins divendres 5 de novembre
Horaris definitius: Dilluns 8 de novembre (web OMET)
Recollida de Dorsals: A partir de dimecres 10 de novembre a l’OMET.
Dessuadores: l’organització posa a la disposició dels coordinadors d’escola una
dessuadora acreditativa de col·laborador del Cros (amb una ratio aproximada de 75
inscrits per dessuadora.)

Durant el Cros
Us convocarem a tota l’escola 45 minuts abans de l’inici de la vostra cursa.
15 minuts abans de l’inici de la vostra cursa es donarà accés a la zona d’escalfament:
o Només es permetrà l’accés a personal acreditat. Recollir acreditacions al
punt d’informació de la cursa.
o Trobareu 1 persona de l’organització dirigint l’escalfament.
Un cop sigui l’hora de cursa conduirem als i les participants a la zona de sortida on els
separarem per cursos (s’hauran de seguir els cartells i passadissos habilitats per tal
efecte).
L’ordre de les curses serà de més petits a més grans.
Un cop finalitzada la cursa es procedirà a l’entrega dels i de les participants als familiars:
o S’habilitaran dues zones d’entrega (Zona A i Zona B)
o Els centres educatius tindran coneixement de la zona assignada
prèviament, concretament alhora que els horaris definitius de les curses.
o Cada zona disposarà de 3 a 5 sortides indicades amb cartells que es
dividiran per cursos (exemple: Sortida A1 Prebenjamins; Sortida A2
Benjamins i Alevins...)

Post Cros
Classificacions disponibles a partir del dimarts 16 de novembre.
Trofeus i Medalles: opten a medalla els 3 primer de la categoria popular i els 8 primers de
la resta de categories. Es donarà trofeu al 1r equip participant per cada categoria.
Entrega de Premis: divendres 19 de novembre a partir de les 18.30 a la plaça Barcelona.

