
 

 

70 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
POLISPORTIU BENJAMÍ 

JORNADA D’ATLETISME – PROVES 
Dissabte 19 de febrer de 2022 

 
 
UBICACIÓ 

Estadi Atlètic d’Igualada - C/ de l'Estadi Atlètic s/n (Igualada) 

Google maps: https://bit.ly/3g0vViC  

 

DATA  

Atletisme Proves Benjamí: 

Dissabte 19 de febrer de 2022  

 

PARTICIPACIÓ 

 
Cada equip podrà presentar màxim dos esportistes per prova.  

Cada atleta podrà participar màxim en 2 proves.  

Si vol fer-ne més de dues, haurà de participar en les proves de “categoria lliure”. 

Classificació polis: puntuarà la millor marca dels dos esportistes de l’equip. 

Per a poder puntuar l’equip, com a mínim, ha d'haver un/a esportista per prova. 

Tal i com marca la normativa dels 70 Jocs Esportius Escolars de l’Anoia, un esportista de l’Equip 

B o inferiors poden participar i puntuar en l’equip superior sempre i quant no superi la 

participació de 2 proves.  

 

 

 

https://bit.ly/3g0vViC


 

 

 

 

 

 

 

HORARIS DE LES PROVES 

 

9:30   Pilota BM - Lliure Pes PBF Llargada PBM Alçada BF - Lliure 

9:40 60 m.t PBM 

        

9:50 60 m.t BM - Lliure 

10:00 60 m.t PBF 

10:10 60 m.t BF - Lliure 

10:25 
60 m.t BM - FINAL 

60 m.t BF - FINAL 

10:40   Pilota BF - Lliure Pes BM - Lliure Llargada PBF Alçada PBM 

10:50 1.000 m.ll PBM 

        
11:00 1.000 m.ll BM - Lliure 

11:10 1.000 m.ll PBF 

11:20  1.000 m.ll BF - Lliure 

11:50   Pilota PBM Pes BF - Lliure Llargada BM - Lliure Alçada PBF 

12:00 60 m.ll PBM 

        

12:10 60 m.ll BM - Lliure 

12:20 60 m.ll PBF 

12:30 60 m.ll BF - Lliure 

12:45 
60 m.ll BM – FINAL 

60 m.ll BF - FINAL 

13:00   Pilota PBF Pes PBM Llargada BF - Lliure Alçada BM - Lliure 

14:00 Lliurament de premis 

     

 

Benjamí masculí -lliure BM - Lliure Polis benjamí femení PBF 

  Benjamí femení -lliure BF Lliure Polis benjamí masculí PBM  

 
 

 

INSCRIPCIÓ 

 
Data límit: dimarts 15 de febrer. 

Cada coordinador/a haurà d’enviar el llistat d’esportistes inscrits a cada prova: 

https://bit.ly/3EzkJSJ  

Aquells esportistes que vulguin participar en la “categoria lliure” podent així fer més de dues 

proves, hauran d’omplir el següent formulari: https://bit.ly/3sGWzmN  

  

https://bit.ly/3EzkJSJ
https://bit.ly/3sGWzmN


 

 

 

 

 

 

PROVES 

Jornada Proves Curses:  60 mt, 60 mll, 1.000mll  

Concursos:                        Pilota, Pes, Llargada i Alçada 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Curses: Les sèries de velocitat es distribuiran en segons núm. participants.  

Concursos: Els atletes portaran a terme tres intents sense millora.  

Alçada Llistó: 0’80, 0’85, 0’90, 0’95, 1’00, 1’05, 1’10, 1’15, 1’18, 1’21, 1’24....  

Alçada tanques: 0’50m.  

Artefactes: Pes (2kg.) / Pilota (400gr.) 

 

PÚBLIC 

En tot moment estarà prohibit l’accés a l’interior estadi (tartà i zona de gespa) a totes 

aquelles persones que no siguin els esportistes que en aquell moment estiguin disputant la 

seva prova o els entrenadors i delegats. 

 

PUNTUACIÓ PER EQUIPS 

La puntuació es farà N al primer classificat, N-1 al segon, N-2 al tercer... Essent N igual al 

nombre d’equips participants en el grup de polisportiu. En cas d’empat a punts entre dos o 

més equips, serà guanyador aquell que tingui més primers llocs, segons... i així 

successivament. La puntuació per a la classificació del campionat polisportiu consistirà en la 

suma total dels resultats obtinguts en les dues jornades atlètiques (Atletisme proves i 

Atletisme Relleus). 

 

PREMIS 

Medalles als tres primers classificats de cada prova. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MESURES COVID 

 

MASCARETA 

L’esportista 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). 

 

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 esportistes, 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 esportista 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’esportista menor haurà de comunicar al Consell Esportiu 

el resultat del diagnòstic mèdic per donar-lo a conèixer a la resta d’esportistes 

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.  

mailto:xavi@ceanoia.cat

