37a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2019
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DATES

Dates de la competició: del 8 al 29 de març de 2019
Data límit d’inscripció: fins el divendres 21 de desembre de 2018, al Consell Esportiu del Baix
Camp.
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Últim dia d’inscripció
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Competicions esportives

Actes d’inauguració / cloenda

CATEGORIES CONVOCADES

Per la 37a Olimpíada escolar Reus 2019 podran participar els esportistes nascuts/des en els
següents anys:
Categoria

3

Anys de naixement

ALEVINS

2007 – 2008

BENJAMINS

2009 – 2010
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ESPORTS CONVOCATS
ESPORTS D’EQUIP

Seus*

Bitlles Catalanes

Plaça Patacada de Reus

Hoquei 3 patins

Reus Deportiu

Minibàsquet

Reus Deportiu
Club Natació Reus Ploms
Polilleuger Ciutat de Reus

Minihandbol

Polilleuger Alberich i Casas de Reus

Futbol sala

Pavelló Olímpic Municipal de Reus

Futbol 7

Camps Municipals de La Pastoreta, Reddis, Districte
Vè, Mas Iglesias, Estadi Municipal Annex i C. Pare
Manyanet de Reus

ESPORTS INDIVIDUALS

Seus*

Atletisme

Club Natació Reus Ploms

Bàdminton

Polilleuger Alberich i Casas

Cros familiar

Club Natació Reus Ploms

Escacs

Reus Deportiu

Gimnàstica Rítmica

Reus Deportiu

Natació

Reus Deportiu

Patinatge

Club Natació Reus Ploms

Tennis

CT Monterols de Reus

Tennis taula

CTT Ganxets Reus

*Aquestes seus són provisionals i estan subjectes a possibles canvis en funció dels esportistes i equips inscrits i en
funció de la disponibilitat de les diferents instal·lacions.
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CALENDARI DE LES COMPETICIONS*

*Aquest calendari és provisional i està subjecte a possibles canvis en funció dels esportistes i equips inscrits i en
funció de la disponibilitat de les diferents instal·lacions.
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CLOENDA
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INSCRIPCIONS DELS/LES ESPORTISTES I
EQUIPS

5.1

Podran participar tots els/les escolars, nascuts/des els anys 2007, 2008, 2009 i 2010,
matriculats/ades en centres educatius de les comarques del Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre.
L’acceptació dels esportistes en aquesta competició vindrà donada pel seu any de
naixement.

5.2

5.3
5.4

5.5

No s’acceptarà la participació d’esportistes en aquests supòsits:
−

Esportistes de categoria aleví (anys 2007 i 2008) que demanin participar amb
equips o competicions de categoria benjamí.

−

Esportistes de categoria superior (nascuts/des a l’any 2006 o abans) que vulguin
participar amb equips o competicions de categoria aleví.

−

Esportistes nascuts/des després de l’any 2010 que vulguin participar amb equips
o competicions de categoria benjamí.

−

Esportistes de categoria benjamí (anys 2009 i 2010) que vulguin participar en
competicions de categoria aleví, en les modalitats d’esports individuals.

Es permetrà la participació d’esportistes de categoria benjamí (anys 2009 i 2010) que
participin en equips de categoria aleví en les modalitats d’esports col·lectius i en els
relleus de natació i atletisme.
Podran participar els escolars, nascuts/des entre els anys 2007 i 2010, que presentin
algun tipus de discapacitat física o intel·lectual. Sempre i quan, aquests alumnes
participin amb la seva corresponent categoria per any de naixement (o en tots els
supòsits del punt 2 i 3 d’aquesta convocatòria).
Cada esportista i/o equip participant haurà de representar el seu centre educatiu.
Les inscripcions s’hauran de formalitzar des del propi centre educatiu o l’AMPA
mitjançant el full d’inscripció estipulat i dins els terminis establerts (no s’acceptaran
inscripcions individuals o de particulars)
En casos excepcionals i, amb el vistiplau de l’equip directiu del centre educatiu, les
famílies podran realitzar la inscripció directament al Consell Esportiu del Baix Camp
mitjançant el full d’inscripció estipulat i dins els terminis establerts.

5.6

Cada esportista només es podrà inscriure com a màxim en tres (3) modalitats
esportives, respectant les condicions següents:
− Com a màxim es podrà inscriure en 1 esport col·lectiu;
− Com a màxim es podrà inscriure en 2 esports individuals .
La modalitat de Cros Familiar no estarà inclosa a efectes d’aquest punt de la normativa.

5.7

En els esports col·lectius i en les proves de relleus, d’atletisme i natació, només es
permetrà la inscripció d’1 equip o relleu per categoria convocada i per centre educatiu.
Serà obligatori que cada esportista tingui tramitada la llicència esportiva dels Jocs
Esportius Escolars del curs 2018 – 2019 del Consell Esportiu de la seva comarca.

5.8
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5.9

Els esportistes dels centres de la comarca del Baix Camp que no tinguin tramitada la
llicència esportiva dels JEEC l’hauran de tramitar gratuïtament* a les oficines del
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.
*L’Ajuntament de Reus es farà càrrec d’aquesta despesa per aquells esportistes de centres
educatius de la comarca del Baix Camp que no tinguin la llicència dels JEEC .

5.10 Aquesta llicència esportiva dels JEEC (del Consell Esportiu de la comarca corresponent)

5.11

5.12
5.13
5.14

serà el document d’identificació obligatori que, els/les esportistes, hauran de presentar
per participar a les competicions (sense aquest document no es permetrà la seva
participació).
El Comitè organitzador de la 37a Olimpíada Escolar es reserva el dret d’anul·lar
competicions o proves esportives, si el nombre d’equips o esportistes inscrits/es no arriba
al mínim que garanteixi un òptim i digne desenvolupament de la competició o prova en
qüestió.
El darrer dia per presentar les inscripcions dels equips i esportistes serà el divendres 21
de desembre de 2018.
Els centres educatius disposaran fins el dilluns 14 de gener de 2019, per revisar les
seves inscripcions i per realitzar tots els canvis que creguin oportuns.
Durant aquest termini addicional no es permetrà la inscripció de nous centres educatius.
Per formalitzar la inscripció dels equips i esportistes, el responsable del centre educatiu
i/o l’AMPA, haurà de seguir els següents protocols:
1r. Abans del 21 de desembre de 2018 haurà d’inscriure el centre educatiu a la 37a
Olimpíada
Escolar
a
l’aplicació
web
corresponent:
https://goo.gl/forms/Cia3htvHDlqLKbYq1
2n. Abans del 21 de desembre de 2018 haurà d’inscriure els esportistes a la 37a
Olimpíada Escolar, indicant les dades personals i els esports escollits, a l’aplicació web
corresponent: https://goo.gl/forms/dMnHUG5EOo5SWkOF3

5.15 Abans del 8 de febrer de 2019 s’haurà de tramitar les llicències de l’Olimpíada Escolar
de tots els/les esportistes inscrits.
− Els centres educatius del Baix Camp ho hauran de fer mitjançant l’aplicació web:
http://triptics.cebc.cat (serà necessari un nom d’usuari i una contrasenya que
facilitarà el Consell Esportiu del Baix Camp).
− Els centres educatius de les altres comarques hauran de tramitar-les amb el seu
Consell Esportiu de referència.
Per a més informació sobre les inscripcions dels esportistes i equips podeu enviar un correu
electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat , al telèfon 977 334 063 o a les oficines del Consell
Esportiu del Baix Camp de la Plaça Patacada. Edifici Campus (Baixos) de Reus.
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L’OBSERVATORI DELS ESPORTISTES

L’objectiu de l’Observatori és el de promoure l’observació, l’avaluació, el debat i la concreció de
propostes dels propis esportistes i participants, com un element de participació en el disseny i
gestió de l’Olimpíada Escolar.
Aquesta proposta pretén promoure l’observació, l’esperit crític, el debat, la presa de decisions i la
maduració de propostes en relació a l’organització i als continguts de l’Olimpíada Escolar.
El grup d’infants que formaran part de l’Observatori participaran a la cerimònia inaugural i de
cloenda, representant el centre en alguns dels rols reservats en el protocol de l’acte (jurament,
entrada i enlairament de la bandera Olímpica, recorregut de la torxa, etc.).
També seran els encarregats i encarregades d’elaborar l’avaluació de l’Olimpíada, recollint les
opinions dels seus companys/es i analitzant les seves vivències i experiències durant la competició.
L’Observatori estarà format per:

1. 1 nena i 1 nen de categoria aleví de cada centre educatiu participant a la 37a
Olimpíada Escolar.
Aquests alumnes actuaran com a “capità” i “capitana” de la seva escola i serà
obligatori que participin en almenys 1 esport col·lectiu o individual de la 37a
Olimpíada Escolar.
2. Un grup de docents encarregats d’organitzar, dinamitzar i recollir la diagnosi final.
Per formalitzar la inscripció del capità i capitana, el responsable del centre educatiu i/o l’AMPA,
els haurà d’inscriure mitjançant l’aplicació web corresponent.

La primera reunió dels capitans i capitanes serà el divendres
28 de desembre de 2018 a les 16 hores, al Parc de Nadal de
Reus (a l’Edifici TecnoParc de Reus. Av. Bellisens, 40 de Reus)
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LA TARGETA VERDA

Durant la 37a Olimpíada Escolar Reus 2019 s’aplicarà la Targeta Verda, el programa del Consell
Esportiu del Baix Camp i de l’Ajuntament de Reus, que té l’objectiu de premiar les actituds positives
i de joc net durant la competició.
Les accions que es duran a terme seran:
− Aplicar les accions recollides al “Manifest Targeta Verda” que estableix un protocol
d’actuació i unes normes de conducta durant les competicions,
de tots els agents: espectadors/es, jugadors/es, tècnics i
tutors/es de joc, per fomentar el joc net.
− Distingir amb reconeixements a les accions dels centres
educatius i/o persones implicades en la 37a Olimpíada
Escolar Reus 2019 que fomentin els valors positius i cívics de
l’esport, d’acord amb els informes i graelles d’observació que
facin arribar els tutors/es de joc i observadors/es de pista de
cada esport.
També podrà tenir en compte qualsevol acció, iniciativa, mesura, acte
o comportament que destaqui per fomentar el joc net durant els dies
de competició.
Es valoraran tots els informes, accions i actuacions presentades i es lliuraran diferents
reconeixements d’acord amb les categories següents:
1 Reconeixement al centre educatiu que fomenta el joc net i els valors positius de l’esport,
en els esports col·lectius.
2 Reconeixement al centre educatiu que fomenta el joc net i els valors positius de l’esport,
en els esports individuals.
3 Reconeixement a l’entrenador/a o delegat/ada.
4 Reconeixement a l’acció més destacada de l’Olimpíada Escolar Reus 2019
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LA COMPETICIÓ

Depenent del nombre d’inscripcions, es realitzaran fases prèvies per tal d’afavorir la màxima
participació dels esportistes i equips inscrits.
Els sistemes de competició els decidiran el Comitè Tècnic de la 37a Olimpíada Escolar Reus 2019,
una vegada es rebin les inscripcions de cada esport i categoria.

8.1

ESPORTS INDIVIDUALS.

− Només es permetrà la inscripció d’1 relleu, en les proves d’atletisme i natació, per centre
educatiu, esport i categoria.
− Guardons:
o Medalles pels 3 primers/es esportistes classificats/ades a la classificació esportiva.
− Diplomes:
o fins el/la 6è esportista classificat/ada a la classificació esportiva.

8.2

ESPORTS D’EQUIP.

−
−
−
−

Només es permetrà la inscripció d’1 equip per centre educatiu, esport i categoria.
Existiran competicions d’equips MASCULINS i FEMENINS.
Tots els equips mixtes seran considerats equips masculins.
Guardons:
o Medalles pels 3 primers equips classificats de la classificació esportiva.
− Diplomes:
o fins el 4t equip classificat a la classificació esportiva

8.3

COMITÈ DE COMPETICIÓ.

El Consell Esportiu del Baix Camp designarà un Comitè de Competició, estament autònom, que
haurà de vetllar pel correcte desenvolupament de les competicions. Podrà actuar davant la
presentació de reclamacions o recursos i també podrà actuar d’ofici.
El Comitè de Competició podrà elevar la proposta de resolució al Comitè Executiu, format per
un membre de l’Ajuntament de Reus i per un membre del Consell Esportiu del Baix Camp. Les
resolucions aprovades per aquest Comitè Executiu seran inapel·lables.
Durant les competicions s’aplicarà la normativa del Comitè de Competició del Consell Esportiu
del Baix Camp (es poden consultar a la web www.cebc.cat) i les Normes de Disciplina
Esportiva del Consell Català de l’Esport (es poden consultar a la web www.gencat.cat).
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CONCURS D’INSTAGRAM

Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones o centres educatius que pengin
fotografies a Instagram amb l’etiqueta o hasthag següent: #olimpiadareus.

9.1

El concurs començarà el divendres 8 de març de 2019 a les 16.00h i acabarà el
divendres 29 d’abril de 2019 a les 21 hores.

9.2

Les fotografies hauran d’estar fetes i penjades a la xarxa
social Instagram en el període del concurs.

9.3

Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres
d’Instagram, poden ser en color o en blanc i negre.

9.4

Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com
desitgi sempre que aquestes
compleixin les
característiques exigides per la temàtica i porti el
hasthag #olimpiadareus.

#olimpiadareus

9.5
9.6

Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil (Android/Iphone).

9.7

L’organització es reserva el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser
considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.

9.8

L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació del concurs
qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a aquestes bases de
participació o que contradigui les normes o finalitat del concurs.

9.9

La fotografia guanyadora serà aquelles més votada pels usuaris/es de la xarxa social
i obtindrà un obsequi a determinar pel Comitè organitzador.

El motiu de les fotografies haurà de ser qualsevol relacionat amb la 37a Olimpíada
Escolar Reus 2019.
Ha de ser una imatge que capti un moment que per als participants o espectadors/es
sigui significatiu i que encaixi amb els valors i la filosofia de l’Olimpíada Escolar.

9.10 Els participants cediran els drets d’imatge de les fotografies presentades, al Comitè
Organitzador de la 37a Olimpíada Escolar Reus 2019, que les podrà utilitzar per a
accions de promoció de la competició així com a difondre-les a la seva web i a les
xarxes socials per a la difusió del propi concurs i de l’Olimpíada Escolar.
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TORNEIG DE BÀSQUET 3x3 ADULTS 2019

Per segon any consecutiu, està previst que els dissabtes 9 i 16 de març de 2019 a la tarda, es
porti a terme una competició de Bàsquet 3x3 per a membres, majors de 18 anys, de la
comunitat educativa dels centres educatius participants a la 37a Olimpíada Escolar Reus 2019.
Cada centre educatiu o AMPA haurà de formalitzar la inscripció dels seus equips en les terminis
i amb les condicions establertes pel Comitè Organitzador.
L’equip directiu del centre educatiu o el/la representant de l’AMPA haurà de signar una
declaració responsable que acrediti que els esportistes adults inscrits/es en aquesta competició
formen part de la comunitat educativa del seu centre educatiu.
Els equips han d'estar formats per un mínim de 5 jugadors/es i un màxim de 7 jugadors/es i a
cada equip és obligatori inscriure un mínim de 2 dones.
Per formalitzar la inscripció dels equips i esportistes, el responsable del centre educatiu i/o
l’AMPA, abans del 21 de desembre de 2019, haurà d’inscriure el seu equip i esportistes
adults mitjançant la declaració responsable pertinent.
El Comitè Organitzador de la 37a Olimpíada Escolar Reus 2019 determinarà les condicions de
participació i la normativa de la competició.
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