3,2,1... #BAIXCROS!
Adaptant-nos a la situació actual provocada per la pandèmia causada per la COVID-19 i amb
l’objectiu de seguir fent esport i curses amb un format adaptat i segur us proposem un cros
virtual en un format més flexible i obert, però sense perdre el tarannà dels cros dels Jocs
escolars amb una llarga tradició i participació a la comarca.
Començarem pel Cros al Parc de Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de
Llobregat). Posteriorment i de forma setmanal us proposem en aquest ordre els següents
circuits:
-

Parc Torreblanca (Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat).

-

Bosc de La Sentiu (Gavà).

-

Parc Can Mercader (Cornellà de Llobregat).

-

Parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat).

-

Parc Nou (El Prat de Llobregat).

Podeu realitzar tot el ventall de circuits del cros virtual durant aquest període: del dimecres 27
de gener de 2021 al diumenge 30 de maig de 2021.
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar al Cros Virtual tots/es els/les esportistes que tinguin tramitada la llicència de
Jocs Esportius Escolars del Baix Llobregat independentment siguin d’esports individuals com
d’esports col·lectius.
A més, es permetrà la participació lliure d’esportistes sense llicència de Jocs Escolars. En
aquest cas els participants i els seus tutors assumiran sota la seva responsabilitat la pràctica i
els riscos de la mateixa.
També podran participar a qualsevol dels cros proposats totes aquelles persones majors de 25
anys per compte propi. Especialment pares i mares que vulguin acompanyar els seus infants. El
públic adult podrà escollir el circuit que vulgui o combinant els circuits proposats per les
diferents categories segons el seu nivell de forma (per exemple el circuits 3 una o dues
vegades) i assumirà la responsabilitat a títol individual.
PREMIS
Es premiaran les tres persones millor classificades de cada categoria.
Només optaran al premi aquells participants amb la llicència de JEE del curs 2020-2021
tramitada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat.

