
 



 

 

 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

2020/2021 
 

FASE COMARCAL D’ATLETISME | LA SELVA 
 

DISSABTE 29 DE MAIG DE 2021 | LLORET DE MAR 
 

 

NORMATIVA 
Categories convocades 

 
Prebenjamí –  nascuts/des al 2013/14/15/16 
Benjamí – nascuts/des al 2011/12 
Aleví – nascuts/des al 2009/10 
Infantil – nascuts/des al 2007/08 
Cadet – nascuts/des al 2005/2006 

  
Proves  

 
Prebenjamí i benjamí: 60 mll - salt de llargada – 600 mll 
Aleví: 80 mll - salt de llargada – 600 mll 
Infantil i Cadet: 150 mll – salt de llargada – 1000 mll  
 

 
Jornada 

 
:: 29/05/2021 :: Pistes Municipals de Lloret de Mar – Incorporació 09:00 | inici 9:30 
 
 

HORA PROVES 

09:30 60 mll prebenjamí masculí i femení Llargada BM i BF 

10:00 60 mll benjamí masculí I femení Llargada PRBM i PRBF 

10:30 80 mll aleví masculí I femení Llargada IM-CM i IF-CF 

11:00 600 mll prebenjamí/benjamí M I F  

11:30 150 mll infantil i cadet masculí Llargada AM i AF 

11:50 150 mll infantil i cadet femení  

12:10 1000 mll infantil i cadet masculí  

12:20 1000 mll infantil i cadet femení  

12:25 600 mll aleví masculí   

12:35 600 mll aleví femení  

 
 
Inscripcions 

 
Fins el dilluns 24 de maig mitjançant el full oficial, enviant un correu electrònic a 
angel@selvaesports.cat  

mailto:angel@selvaesports.cat


 

 

 
 
 
PLÀNOL ACCÉS PISTES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ADAPTACIONS PER LA COVID-19  
 
Com a mesures especials per a la contenció de la COVID-19, es prendran les següents 
adaptacions per a les ENTITATS i ATLETES: 
 

a) S’establirà una zona d’entrada i una de sortida de pista per als atletes, a dos extrems 
diferenciats, que tothom haurà de respectar.  
b) L’escalfament dels participants es durà a terme al patí de l’escola Pere Torrent per garantir que 
no hi ha aglomeracions. 
c) Cada entitat disposarà d’un espai senyalitzat on els participants podran deixar les bosses. Durant 
la seva estada a la instal·lació sempre hauran de mantenir-se a aquest espai, a excepció de quan 
arribi el seu torn de participació.  
d) Un cop l’atleta hagi acabat la seva participació, haurà de sortir de la instal·lació per la porta 
corresponent. 
 
 
PROTOCOL PÚBLIC PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ  
 
Per poder assistir a les activitats cal registrar-se amb anterioritat. El període de registre és des del 
dimecres fins el divendres de la setmana de l’activitat a l’adreça següent: http://bit.ly/atletisme2021   
 
L’aforament màxim permès serà de 280 persones. 
 
Només podeu assistir en aquella franja horària on participa el l’atleta que heu vingut a acompanyar. 
Un cop enviat el formulari, us confirmarà el vostre registre. En cas que l’aforament estigui complert 
us sortirà un missatge explicant aquest fet.  
 
Els menors d’edat que vinguin sols, s’hauran de registrar igualment. Si venen amb algú major 
d’edat, aquest els podrà afegir com a acompanyant.  
 
L’entrada a la pista d’atletisme serà per la porta que hi ha al costat del pàrquing de la piscina. Hi 
haurà una entrada diferenciada per esportistes i per públic assistent.  
 
A l’arribada a la porta haureu de donar el vostre nom i cognoms a la persona responsable de la 
porta per comprovar que us heu registrat. En cas que no us hagueu registrat, us podreu registrar al 
mateix moment sempre hi quan l’aforament no estigui complert.  
 
Les portes d’accés a les pistes d’atletisme pels espectadors s’obriran 15 minuts abans de l’inici de 
la jornada.  
 
A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura de cada persona. No es permetrà l’entrada si 
la temperatura és igual o superior a 37,5º.  
 
A l’entrada de la instal·lació tothom s’haurà de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.  
 
Un cop el l’atleta que heu vingut a acompanyar hagi acabat la seva participació, haureu de sortir de 
la instal·lació per les portes senyalitzades.  
 
Els assistents com a públic hauran de romandre asseguts al seu seient, amb la mascareta posada. 
No està permès menjar ni beure dins la instal·lació.  

 
 
 
 

http://bit.ly/atletisme2021


 

 

 
 
MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT COVID-19  
 
• La participació a qualsevol activitat implica el coneixement en detall i l’acceptació de la totalitat del 
protocol de represa de les activitats de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.  
 
• Per tal de poder participar a les diferents jornades, caldrà retornar omplerta la declaració 
responsable d’entitat conforme totes les persones inscrites han fet entrega de la declaració 
responsable individual a la seva entitat (facilitada pels Consells Esportius).  
 
• La formació de grups estables és obligació de les entitats esportives. No es podrà inscriure cap 
esportista que no estigui assignat a un grup estable per part de l’entitat.  
 
• Al dossier de cada competició, el Consell Esportiu organitzador especificarà el protocol d’ús de 
la instal·lació que acull l’esdeveniment (regulació de les mesures de seguretat: ús o no de 
vestidors, accés de públic restringit o tancat, accessos d’esportistes, sentits de circulació, etc.).  
 
• La traçabilitat es controlarà a través de les inscripcions, nominals i de grups estables, fetes al 
Consell Esportiu d’origen. Així mateix, a la celebració de cada jornada, totes les entitats hauran de 
presentar un document autentificat on hi consti la relació de persones que formen part dels grups 
estables participants, i hauran de declarar responsablement que, en els darrers 14 dies, aquestes 
no han tingut cap canvi en la seva declaració responsable.  
 
• La mascareta serà d’ús obligatori en tot moment i per a tothom, tant per si hi ha públic assistent, 
personal tècnic, personal assistent, tutors de joc i esportistes. Només quedaran exempts els 
esportistes i els/les tutors/es de joc quan realitzin activitat física.  
 
• A cada jornada es garantirà el compliment de totes les mesures d’higiene, neteja i desinfecció 
pertinents (instal·lació de gels hidroalcohòlics, desinfecció del material...).  
 
• A cada jornada es prendrà la temperatura a tots els/les esportistes i tècnics/ques. La temperatura 
màxima per accedir a la instal·lació serà de 37,4°. Les persones que resultin amb temperatures 
entre 37,2° i 37,4° repetiran el control de temperatura 5 minuts després. En cas de continuar amb 
una temperatura entre 37,2° i 37,4°, només podran accedir amb mascareta que hauran de dur 
posada en tot moment, també per a realitzar la pràctica esportiva. En aquests casos, caldrà 
comunicar-ho al responsable COVID de la competició amb l’objectiu de fer-ne un seguiment i/o 
seguir els protocols establerts.  
 
• Pel que fa als esportistes, s’establirà un sistema d’arribades i sortides dels participants per 
garantir el compliment de les mesures de seguretat i distanciament. Els participants només podran 
estar a la instal·lació el període de temps establert per l’organització.  
 
• Cada esportista haurà de portar la seva ampolla d’aigua, ja que no es disposarà de punts 
d’avituallament.  
 
• Es recomana que els desplaçaments es facin de forma individual o exclusivament amb familiars 
convivents. S'evitaran, sempre que sigui possible, els desplaçaments col·lectius.  
 
 


