
 
 
 

GRAN PREMI CATALÀ DE CROS 
 

PARTICIPACIÓ DE LA SELECCIÓ CATALANA AL CROS INTERNACIONAL  
JUAN MUGUERZA D’ELGOIBAR (atletes del 2004 al 2009) 

 
 
La Federació Catalana d'Atletisme organitza el Gran Premi Català de Cros per als nascuts entre els 
anys 2004 i 2009. Aquest Gran Premi serà classificatori per fer la selecció catalana que ens 
representarà al "Cros Internacional Juan Muguerza d'Elgoibar" que es disputarà el dia 8 de gener amb 
les categories Sub20-18-16 corresponents a la temporada 2023 
 
 
Les dates dels crossos puntuables i que formen part d'aquest Gran Premi són les següents : 
 30 d’octubre de 2022   Mollerussa 
 20 de novembre de 2022 Vila-seca 
 4 de desembre de 2022  Granollers 
 18 de desembre de 2022 Banyoles 
 
 
Els organitadors hauran de tenir en compte de no programar la cursa Màster conjuntament amb les 
categories del Gran Premi. 
 
 
Els atletes participaran en els crossos amb la seva categoria actual i la classificació per al Gran Premi 
Català de Cros es farà per anys de naixement, atorgant en cada cros 8 punts al primer atleta classificat, 
7 al segon, etc. La puntuació final, de cada atleta, s'obtindrà amb la suma total d'un màxim de 3 
crossos d'aquest 4 puntuables. 
 
 
En cas d’empat a punts es tindrà en compte: 

1) L’atleta que hagi estat més vegades millor classificat que l’altre atleta empatat en aquells 
crossos que hagin competit els 2 atletes afectats. 

2) En cas de persistir l’empat es decidirà per l’atleta millor classificat en el darrer cros on hagin 
competit junts els atletes empatats. 

 
 
Seran seleccionats per participar amb la selecció catalana al "Cros Internacional d'Elgoibar els 4 
primers classificats dels anys 2004, 2006 i 2008 i els 3 primers dels anys 2005, 2007 i 2009. 
 
 
A la categoria Sub20 de la selecció catalana pel Cros d'Elgoibar s’aplicarà el mateix criteri de selecció 
d’atletes estrangers que per al Campionat d’Espanya de Cros, és a dir, podrà participar el millor atleta 
estranger classificat. 
 
 


