El campionat de curses de tardor forma part del programa dels Jocs Esportius
Escolars i té l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva de forma regular entre
la població infantil. Per aquest motiu, es valora més el compromís i la
participació en les proves que no els bons resultats que es puguin aconseguir
puntualment.
Dades del campionat
≈ El componen 5 curses que es realitzen, normalment, els diumenges al
matí, durant els mesos d’octubre a desembre de 2018.
≈ El calendari de curses previst és:
7 d’octubre
Planoles
davant del Casino
28 d’octubre
Llanars
camp de Mn. Lluís
18 de novembre
Ripoll
plaça del Monestir
2 de desembre
Campdevànol
pista poliesportiva
16 de desembre
St. Joan Abadesses davant del nou institut
Categories, edat dels participants i distàncies
Categoria
Iniciació
Prebenjamina
Benjamina
Alevina
Infantil

Anys de naix.
2013 i 2014
2011 i 2012
2009 i 2010
2007 i 2008
2005 i 2006

Distància
300-500 m
500-800 m
800-1.100 m
1.000-1.500 m
1.000-1.500 m

Inscripcions: forma d’inscriure’s-hi i quotes
≈ Les inscripcions al campionat s’han de fer telemàticament, mitjançant la
pàgina del consell esportiu (www.ceripolles.cat) a l’opció inscripcions.
Un cop inscrit en el campionat, la inclusió en la llista de participants de
les diferents curses es farà directament des de l’organització; el
participant no haurà de fer res més.
≈

La inscripció puntual a una cursa es podrà fer des de 15 dies abans a la
data de realització de la prova i fins a les 20 h del divendres anterior a
la prova, o bé el mateix dia la prova 1 hora abans de l’inici de
l’escalfament general.

≈

L’import de les quotes són:
Inscripció al campionat (1) (2)
Inscripció telemàtica (anticipada) a una cursa (3)
Inscripció el mateix dia de la prova

12€
4€
7€

(1) Els participants de l’escola d’atletisme de l’Ajuntament de Ripoll o del taller d’atletisme
de l’IE Mestre Andreu, només hauran d’abonar 10€.
(2) No hi està inclòs l’import de la inscripció a la cursa de Sant Joan de les Abadesses, que
s’haurà d’abonar el mateix dia de la prova
(3) Els participants que facin la inscripció telemàtica i no pugui assistir a la cursa no hauran
d’abonar res.

Resultats, premis i classificacions
≈ Premis de les curses.
Als tres primers classificats de cadascuna de les categories i sexe, a
excepció de la categoria d’iniciació, en què tots els participants rebran
el mateix obsequi de participació.
≈

Premis del campionat.
Trofeu per als participants que hagin assolit una major puntuació en
cadascuna de les categories i sexe, tret de la categoria d’iniciació, i
obsequi de participació per a les nenes i els nens que hagin aconseguit
90 o més punts.

≈

La classificació del campionat serà la suma dels punts aconseguits per
cada participant a les diferents curses.
S’atorgaran 30 punts per a cada cursa en què es participi, a més s’afegiran de
3 a 10 punts més d’acord amb la classificació a la cursa (10 punts per al primer,
9 per al segon, i successivament fins al 8è classificat – a partir d’aquesta posició
tothom aconseguirà 3 punts.

Altres dades d’interès
≈ Una prova pot ser suspesa si les condicions meteorològiques són
adverses o bé per altres casos de força major.
La decisió de si se suspèn o no una prova, en casos de situacions
adverses, es prendrà el mateix dia de la prova i es comunicarà
mitjançant els perfils de facebook i twitter (@CERipolles) del Consell
Esportiu.
≈ Més
informació
al
Consell
Esportiu
del
Ripollès
(consellesportiu@ceripolles.cat) o bé a www.ceripolles.cat

Ho organitzen:

Amb la col·laboració de:

