
Organitzat pel Col·legi Pare Manyanet i el Consell Esportiu Baix 
Camp, puntuable pels Jocs Esportius Escolars curs 2019/2020.

Amb la col·laboració especial de la Regidoria de l’Esport
de l’Ajuntament de Reus i Cos de bombers de prevenció i gestió.

*Conjuntament 
amb la cursa dels 
pares i avis, poden 
participar també 
aquells alumnes 
de 4rt d’Eso de la 
pròpia escola que 

no vulguin fer-ho en 
les indicades per les 
curses oficials del 
Consell Català de 

l’Esport.

REGLAMENT

HORARIS I DISTÀNCIES

• Els participants nascuts a partir de 
l’any 2012 faran la inscripció una 
hora abans de la seva cursa, apor-
tant document acreditatiu de la data 
de naixement.

• Les inscripcions es faran amb els 
fulls adients degudament compli-
mentats i enviats com a data límit el 
dia 21/11/2019 (dijous abans de la 
cursa).

• Les inscripcions realitzades el ma-
teix dia de la cursa només seran 
acceptades abans de les 9,30 hores, 
previ pagament de la corresponent 
inscripció (preu 3 €), En aquest cas, 
caldrà document acreditatiu de la 
data de naixement.

• La inscripció en aquesta cursa, im-
plica l’acceptació del present Regla-
ment.

• Els atletes, prebenjamins, benja-
mins, alevins i cadets, hauran de 
tenir tramitada la corresponent 
assegurança esportiva pel Consell 
Esportiu del Baix Camp.

• Les reclamacions hauran de ser pre-
sentades al jutge àrbitre de la prova, 
per escrit. Només seran acceptades 
fins a 30 minuts després de conegu-
da la classificació de la prova.

• L’organització no és fa responsable 
dels perjudicis morals i/o materials 
que puguin causar o causar-se els 
participants i espectadors durant 
aquesta competició.

• Tot el que no està indicat en aquest 
reglament, serà resolt pel Consell 
Esportiu del Baix Camp, la Federació 
Catalana d’Atletisme o l’Organització.

XXXI col·legi
pare
manyanet

Reus, 24 de novembre del 2019,
a partir de les 10 del matí,

als voltants de l’escola.
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AJUNTAMENT DE REUSeducació i família

D iumenge 24 de novembre de 2019
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Memorial Pare Joaquim Roig SF

XXXI  Cros 
Pare  Manyanet

• Circuit 2.500 m. 
 Recta + 4 voltes circuit
• Circuit 1.300 m.
 Recta + 2 voltes circuit
• Circuit 1.000 m. 
 1 volta petita + 1 volta circuit
• Circuit 800 m. 
 Recta + 1 volta circuit
• Circuit 700 m. 
 Recta + 1 volta circuit
• Circuit 200 m. 
 Recta arribada
• Circuit 100 m. 
 Recta reduïda arribada

volta petita

volta circuit

SECRETARIA

PAVELLÓ
ENTREGA TROFEUS

BAR

RECOLLIDA
P3, P4, P5

ASSISTENCIA

SORTIDA
PREBENJAMÍ

SORTIDA

ANY
NAIXEMENT

CATEGORIA
FEMENÍ MASCULÍ

HORARI METRES HORARI METRES

10 - 11 Benjamí 10.00 700 10.05 700

08 - 09 Aleví 10.10 700 10.15 1.000

06 - 07 Infantil 10.25 1.000 10.35 1.300

04 - 05 Juv. - Cadets 10.45 1.300 10.55 2.500

12 - 13 Pre-benjamí 11.05 600 11.10 600

MARES I PARES* 11.15 700 11.15 1.300

2014 P5 11.30 200 11.35 200

2015 P4 11.40 200 11.45 200

2016 P3 11.50 100 11.55 100


