Campionat de curses de tardor 2019-20
El campionat de curses de tardor forma part del programa dels Jocs Esportius Escolars i té l’objectiu de fomentar
la pràctica esportiva regular entre la població infantil. Per aquest motiu, es valora més el compromís i la
participació en les diverses proves que no els resultats assolits de forma puntual en alguna de les proves.
Nombre de proves, dates, dia de realització i horaris
El campionat consta de 5 curses, que es fan els diumenges al matí, generalment a partir de les 10:30 hores.
El calendari de les cursa és:
13 d’octubre Planoles
Plaça de les Escoles – davant del Casino 27 d’octubre Llanars

Passeig de Mn Lluís

17 de novembre Ripoll

Plaça de l’Ajuntament

1 de desembre Campdevànol
15 de desembre St. Joan de les Abadesses

Pista poliesportiva coberta, a tocar del CAP
Zona Coromina del Bac (nou institut )

Modalitats i categories – edat dels participants i distàncies Categoria

Anys de naixement

Distància de les curses 1

Iniciació

Nascuts i nascudes els anys 2014 i 2015

Entre 300 i 500 metres

Prebenjamina

Nascuts i nascudes els anys 2012 i 2013

Entre 500 i 750 metres

Benjamina

Nascuts i nascudes els anys 2010 i 2011

Entre 750 i 1.000 metres

Alevina

Nascuts i nascudes els anys 2008 i 2009

Entre 1.000 i 1.500 metres

Infantil

Nascuts i nascudes els anys 2006 i 2007

Entre 1.000 i 1.500 metres

Modalitats convocades
Individual
Sistema tradicional.
Per equips

Formats per un mínim de 3 i un màxim de 5 esportistes de la mateixa categoria.
Poden ser mixtos i de les categories prebenjamina, benjamina, alevina i infantil.
Puntuen els tres millors temps aconseguits pels membres de l’equip a cadascuna de les
curses.
Es poden inscriure fins a l’inici de la segona jornada, o cursa del campionat.

Inscripcions: sistemes i quotes
Les inscripcions es realitzaran telemàticament a l’adreça: http://inscripcions.ceripolles.cat i l’abonament de la
quota d’inscripció es farà el mateix dia la prova.
Les inscripcions poden ser: puntuals, per a una única cursa, o per a tot el campionat. Els inscrits al campionat
només hauran de fer la inscripció un cop. De la inclusió en les llistes d’inscrits a la resta de curses se n’encarregarà
l’organització del campionat.
Les inscripcions puntuals es poden fer des de 10 dies abans de la data de la prova, fins a les 20 h. del divendres
anterior, o bé el mateix dia de la cursa, 30 minuts abans de l’hora d’inici de l’escalfament general 2
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En el cas de la cursa de Ripoll, les distàncies són diferents. Hi ha un recorregut per a les categories d’iniciació i prebenjamina, i un
altre per a la resta de categories.
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Aquest termini es pot ampliar en casos puntuals, davant de la previsió d’un nombre elevat de participants.

Inscripció al campionat

Quotes d’inscripció
10€ 3

Inscripció puntual anticipada

3€ 45

Inscripció puntual el mateix dia de la prova

5€5

Resultats, classificacions i premis
Classificació
La classificació final del campionat, tant en la modalitat individual com en la d’equips, es confeccionarà
mitjançant la suma de puntuació a cadascuna de les curses: 30 punts per la participació a les proves, més
els punts corresponents a la posició assolida a la cursa (10 per al primer, 9 per al segon i, successivament,
fins al 10è classificat. A partir d’aquesta posició tothom aconseguirà 1 punt).
Pel que fa als equips, se sumaran els tres millors temps aconseguits pels membres de l’equip per
confeccionar un rànquing de marques i atorgar els punts igual que en la classificació individual.
Premis
• Premis de les curses
Medalla per als tres primers classificats de cadascuna de les categories, tant en modalitat masculina com
femenina, a excepció de la categoria iniciació.
Obsequi de participació per a tots els participants.
No hi ha premis per a la modalitat d’equips.
•

Premis del campionat
a) Modalitat individual
Medalla per als participants que hagin assolit una major puntuació en cadascuna de les categories, tant
en modalitat masculina com femenina, tret de la d’iniciació, i obsequi de participació per a les nenes
i els nens que hagin aconseguit 90 o més punts durant el campionat.
b) Modalitat equips
Trofeu per als tres primers equips classificats en cadascuna de les categories. La classificació és única,
sense diferenciació de sexe.

Altres dades d’interès
− L’organització es reserva el dret de suspendre o ajornar una prova si les condicions meteorològiques són
adverses, o bé per altres casos de força major.
− La decisió de suspendre o ajornar una prova per condicions adverses es prendrà el mateix dia de la prova
i es comunicarà mitjançant els perfils a les xarxes socials (Facebook, Twitter - @CERipolles -) del Consell
Esportiu del Ripollès.
− Per a més informació us podeu adreçar al Consell Esportiu del Ripollès, a l’adreça electrònica
consellesportiu@ceripolles.cat , o bé presencialment a la nostra oficina a la seu del Consell Comarcal del
Ripollès, carrer del Progrés, número 22, de Ripoll, o al telèfon al 972.703.211
− L’activitat segueix la normativa i les directrius del programa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
de la Secretaria General de l’Esport.
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Els participants de les extraescolars d’atletisme de l’Escola Pirineu i de l’Institut Escola Mestre Andreu només han d’abonar 8€. No
està inclosa la inscripció a la cursa de Sant Joan perquè és una col·laboració amb la Marató de TV3.
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Els inscrits anticipadament que no puguin assistir a la prova no hauran d’abonar cap tipus d’inscripció.
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La quota d’inscripció en alguna prova puntual pot ser superior.

Amb la col·laboració de:

