
 

 

67 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA

  

INFORMACIÓ GENERAL  
  

Data 
 

Dissabte, 6 d’Abril de 2019.

 

Lloc 

Piscina coberta Les Comes
Carrer de Carles 

08700 Igualada 

 

Horari 
15:15h. Entrada a la piscina

16:00h. Inici competició

Categories 
convocades 

 

Categoria

Prebenjamina 

Benjamina 

Alevina 

 . 

Vestimenta 
Per poder entrar a la piscina 

xancletes. 

Sistema de 
competició 
individual 

Accediran a la Final Comarcal Escolar, els/les 8 primers/es classificats/des de cada prova 

de la fase classificatòria.

Sistema de 
competició 
relleus 

Totes les escoles podran inscriure el nombre de relleus mixtes que vulguin.

L’ordre obligatori de participació en els relleus serà el següent: A la primera i tercera 

posició participaran els nois, i a la segona i quarta posició, les noies.

Distincions 

Medalla als/les 3 primers/es classificats/es de cada categoria

Diploma a tots/es els participants.

Els resultats dels/les nedadors participants i les marques aconseguides seran publicades 

a la pàgina web i incloses ens els rànquings co

Participació 

Hi podran participar tots els/les nedadors/es de les escoles de la Comarca de l’Anoia que 

tinguin la seva llicència tramitada pel curs 201

Caldrà presentar la Fitxa dels Jocs Esportius Escolars

Organització 
En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior de la piscina a totes aquelles persones 

que no siguin els esportistes que en aquell moment estiguin disputant la seva prova o els 

entrenadors/es i delegats

Tenim 

Valors 

 

Tindrem un “Espai de Valors” on els esportistes participants podran penjar el seu 

lema. 

 

Exemple:  

 

 

 

 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
 

NATACIÓ ESCOLAR - FINALS 
Curs 2018-2019 

Dissabte, 6 d’Abril de 2019. 

iscina coberta Les Comes 
Carrer de Carles Riba, 68 

 

h. Entrada a la piscina 

16:00h. Inici competició 

 Any de naixement 

 2011 – 2012 

2009 – 2010 

2007 – 2008 

Per poder entrar a la piscina cal portar el banyador, el casquet de bany, la tovallola i les 

Accediran a la Final Comarcal Escolar, els/les 8 primers/es classificats/des de cada prova 

de la fase classificatòria. 

Totes les escoles podran inscriure el nombre de relleus mixtes que vulguin.

ordre obligatori de participació en els relleus serà el següent: A la primera i tercera 

posició participaran els nois, i a la segona i quarta posició, les noies. 

Medalla als/les 3 primers/es classificats/es de cada categoria i estil. 

Diploma a tots/es els participants. 

Els resultats dels/les nedadors participants i les marques aconseguides seran publicades 

a la pàgina web i incloses ens els rànquings comarcals. 

Hi podran participar tots els/les nedadors/es de les escoles de la Comarca de l’Anoia que 

tinguin la seva llicència tramitada pel curs 2018-19. 

Caldrà presentar la Fitxa dels Jocs Esportius Escolars a l’entrada de la piscina.

En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior de la piscina a totes aquelles persones 

que no siguin els esportistes que en aquell moment estiguin disputant la seva prova o els 

i delegats/des amb la fitxa degudament tramitada. 

Tindrem un “Espai de Valors” on els esportistes participants podran penjar el seu 

 

cal portar el banyador, el casquet de bany, la tovallola i les 

Accediran a la Final Comarcal Escolar, els/les 8 primers/es classificats/des de cada prova 

Totes les escoles podran inscriure el nombre de relleus mixtes que vulguin. 

ordre obligatori de participació en els relleus serà el següent: A la primera i tercera 

Els resultats dels/les nedadors participants i les marques aconseguides seran publicades 

Hi podran participar tots els/les nedadors/es de les escoles de la Comarca de l’Anoia que 

a l’entrada de la piscina. 

En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior de la piscina a totes aquelles persones 

que no siguin els esportistes que en aquell moment estiguin disputant la seva prova o els 

Tindrem un “Espai de Valors” on els esportistes participants podran penjar el seu 


