
 

 

69 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
CAMPIONAT COMARCAL D’ATLETISME 
I JORNADA DE POLISPORTIU BENJAMÍ 

 

 
 
UBICACIÓ 

Estadi Atlètic  d’Igualada - Carrer Estadi Atlètic, 101 (Igualada) 

Google maps: https://bit.ly/3wNL6S2    
 
HORARIS  

HORARIS DE LES PROVES PER EQUIPS 

HORARI PES ALÇADA LLARGADA 60mll / 60 mt 

10:00 
CASTELL D'ÒDENA 4T ESCOLA PIA GARCIA FOSSAS MASC GARCIA LORCA 3-4 

ATENEU JESÚS MARIA GARCIA FOSSAS MX GARCIA LORCA 3  

10:30 
GARCIA LORCA 3-4 CASTELL D'ÒDENA 4T ESCOLA PIA GARCIA FOSSAS MASC 

GARCIA LORCA 3  ATENEU JESÚS MARIA GARCIA FOSSAS MX 

11:00 
GARCIA FOSSAS MASC GARCIA LORCA 3-4 CASTELL D'ÒDENA 4T ESCOLA PIA 

GARCIA FOSSAS MX GARCIA LORCA 3  ATENEU JESÚS MARIA 

11:30 
ESCOLA PIA GARCIA FOSSAS MASC GARCIA LORCA 3-4 CASTELL D'ÒDENA 4T 

JESÚS MARIA GARCIA FOSSAS MX GARCIA LORCA 3  ATENEU 

12:00 RELLEUS 4X100 

12:30 ENTREGA DE PREMIS 

 

HORARI D’ARRIBADA A LA ZONA D’ACCÉS DELS I LES ATLETES 

Entre les 9:15h i les 9:30h   

Abans i després d’aquest horari no es permetrà l’accés a cap atleta. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3wNL6S2


 

 

 

 
 

 

ACCESSOS ESPORTISTES 

 

 

 

ACCÉS ATLETES 

Per aquest accés només podran entrar els i les atletes amb els seus respectius 

monitors/es. Només podran accedir quan el/la monitor/a tingui a tots els seus 

esportistes. 

 

-Tasques dels monitors/es fora del recinte esportiu: 

·controlar els seus esportistes i confirmar que té tots els que estan 

convocats/des per aquesta jornada. 

·apropar-se a la zona d’accés dels esportistes (ell/a sol/a) per entregar el tríptic 

i signar l’annex de l’acta. 

·posteriorment ja podrà entrar tot l’equip junt i conjuntament amb el tutor/a 

de joc corresponent, es desplaçaran a la primera prova. 

 



 

 

 

 

 

 

-  Control de l’organització:  

·Validar que l’atleta tingui la llicència tramitada per aquest esdeveniment (no 

serà necessari que l’atleta porti la llicència físicament). Si no té la llicència 

tramitada no podrà participar. 

 

SORTIDA ATLETES 

Per aquest accés sortiran tots els equips degudament quan acabi la competició i 

evitant les aglomeracions. 

 

ACCESSOS ACOMPANYANTS 

 

 

ACCÉS ACOMPANYANTS 

Per aquest accés només podran entrar els i les acompanyants dels i les atletes. Es 

recomana que només assisteixin dos acompanyants per esportista.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-  Control de l’organització:  

 ·Presa de temperatura. 

 ·Control de mascareta (si no es porta mascareta no es podrà entrar). 

·Anotar les dades personals de cada persona assistent (nom, cognoms, DNI i 

telèfon de contacte). 

El públic haurà d’evitar aglomerar-se. Es podrà desplaçar per tota la zona de l’estadi 

(tant a les grades com pels voltants del cordó de la pista) mantenint les distàncies de 

seguretat. Haurà personal de l’organització per vetllar que es respectin les mesures de 

seguretat. 

Queda totalment prohibit entrar a la pista de competició (ni tartà ni zona de gespa). 

 

SORTIDA ACOMPANYANTS 

Per aquest accés sortiran tots els i les acompanyants evitant les aglomeracions. 

 

MESURES COVID 

 

MASCARETA 

L’atleta no haurà de portar mascareta quan estigui realitzant, de forma efectiva, activitat física.  

Hauran de portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques, personal assistent 

i el públic assistent. També hauran de portar mascareta els/les esportistes que no estiguin 

realitzant activitat física (situacions d'espera prèvia a la cursa). 

És obligatori, per tothom, l'ús de mascareta en els accessos a les instal·lacions, espais i recintes 

esportius així com tota la zona del Parc. 

 

PROTOCOL PERSONAL DAVANT POSSIBLE POSITIU 

En cas de detectar un possible positiu de COVID cal seguir els següents passos per part del/la 

responsable del menor o del major d’edat: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Avisar al/la responsable de COVID del Consell Esportiu: 93 805 42 10 (Xavi Borràs) 

- El Consell Esportiu serà l’encarregat d’avisar als i les atletes, que li consti que hagin 

tingut contacte en una activitat i/o competició, en els últims 15 dies amb l’atleta del 

possible positiu. 

- Cap atleta implicat no podrà participar en cap activitat ni competició del Consell 

Esportiu de l’Anoia fins conèixer el diagnòstic mèdic. 

- La persona responsable de l’atleta menor haurà de comunicar al Consell Esportiu el 

resultat del diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d’atletes implicats/des. 

- En cas que el resultat mèdic sigui negatiu, es podrà reiniciar l’activitat amb normalitat. 

- En cas que el resultat mèdic sigui positiu, caldrà que tothom segueixi les indicacions de 

les autoritats sanitàries. 

-  

CONTACTE ORGANITZACIÓ 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 805 42 10  o 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h. 
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