Més de 4.000 participants dels primers
Jocs Populars de Catalunya
L’esdeveniment neix amb la intenció d’esdevenir un referent per a
l’esport amateur a Catalunya
Els propers dies 21, 22 i 23 de setembre de 2018, Catalunya celebrarà els seus primers Jocs
Populars al Vendrell. En total s’espera que siguin al voltant de 4.600 les persones a partir
dels 18 anys les que prendran part d’aquesta proposta amb la qual es vol posar de rellevància l’experiència esportiva i la vivència per sobre dels resultats que s’obtinguin.
L’expectativa en tot cas és comptar amb una quantitat major de persones interessades, per
la qual cosa s’establiran fases prèvies que tindran lloc a les diferents demarcacions territorials: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i Terres de l’Ebre.
La idea de celebrar aquests jocs neix de l’obtenció de l’organització dels CSIT-Worlds Sports
Games per al 2019, una de les propostes esportives amateurs internacionals més importants. En ella prenen part països en molts dels quals ja existeix una àmplia cultura de l’esport popular. Per tal de donar a conèixer aquest model esportiu, el pas previ seran els Jocs
Populars de Catalunya del 2018 que permetran donar a conèixer una filosofia de l’esport en
el què la diversió i la convivència se situen per sobre dels resultats.
En aquests Primers Jocs Catalans s’han establert un total de 15 disciplines esportives entre
les que es troben algunes amb una àmplia acceptació popular com el futbol 7, el bàsquet i
l’handbol i d’altres que es volen potenciar i donar a conèixer més àmpliament com el futbol
caminant o el mamanet (una versió del catchball). Per tal d’obrir la participació al major
nombre de persones possible, s’han establert categoria femenina i masculina i també tres
categories per edat. En concret poden participar a la categoria A persones entre els 18 i els
30 anys, a la categoria B persones de 31 a 45 anys i a la categoria C persones de 46 anys en
endavant.
A més de donar visibilitat a aquesta manera d’entendre l’esport, els jocs serviran també per
tal de demostrar la capacitat organitzativa dels municipis que hauran d’acollir l’any 2019 els
World Sports Games.

Disciplines esportives i
organització
Esports convocats

Representació territorial d’equips:
6 equips: es classifica 1 de Girona, 1 de Lleida, 1 de Barcelona, 1 de Tarragona
i 2 de Terres de l’Ebre.
8 equips: es classifica 1 de Girona, 1 de Lleida, 2 de Barcelona, 2 de Tarragona
i 2 de Terres de l’Ebre.

Patinatge xous: mínim 6 participants
Ritmes i Balls: mínim 8 participants
Petanca: mínim 4 participants
Bitlles Catalanes: mínim 4 participants

Normativa
• Es classifiquen a criteri de cada Territorial.
• Les llicències dels i les participants seran expedides pels seus Consells Esportius
corresponents.
• No podran participar esportistes que hagin estat professionals o semiprofessionals o que
hagin participat en Campionats d’Europa, del Món i/o Olimpíades.
• Es podrà baixar de categoria, però no pujar.
• Es garanteix un mínim de 3 partits per equip. En cas de no poder respectar aquesta
condició, l’organització es reserva el dret a ajuntar categories per garantir el mínim de
partits establerts. Donat el cas, els premis es donarien igualment als campions de cada
categoria.
• Es garanteix que la competició d’un esport i una categoria se celebri en un mateix dia
(matí, tarda o matí/tarda), mai seria en dos dies.

Reglament
(1) S’utilitzarà el mateix reglament que en els JEEC.
(2) S’adjunta reglament.
(3) S’utilitzarà el reglament de la categoria sènior de l’Esport per a tothom.
• Excepcions dels reglaments dels jocs: el marcador serà arrossegat i els canvis es podran
fer lliurement.
• S’apilicarà el programa de valors de la UCEC en la competició.

Proves de natació

• Cada esportista podrà participar en totes les proves (en una, dues o les tres proves).
• La 1a i la 2a prova consten de dues series que es faran en la mateixa jornada per separat.
* 100 Estil; ens referim a 25m braça, 25m papallona, 25m esquena i 25m crol.

OBSERVACIONS:
(1) S’han programat tots els estils amb unes distàncies adequades a cada nivell
d’edat.
(2) La 3a prova seria de resistència i es faria a la mar (badia dels Alfacs) és la més
complexa però pensem que li pot donar un valor afegit.
(3) Les proves es disputaran en piscina coberta de 25 metres i 8 carrers.

Proves d’atletisme

• L’atleta podrà participar en 3 proves + el relleu.
*1 El llistó inicial alçada més baixa demandada pels participants. HOMES: puja de 5 en
5 cm fins 1.40m i després de 3 en 3cm. DONES: puja de 5 en 5 cm fins 1.20m i després
de 3 en 3 cm.
*2 Es farà servir la taula de batuda més propera al fossat.
*3 El llistó inicial alçada més baixa demandada pels participants. HOMES: puja de 5
en 5 cm fins 1.20m i després de 3 en 3cm. DONES: puja de 5 en 5 cm fins 1.15m i després
de 3 en 3 cm.

Participació
INSCRIPCIONS
Quota d’inscripció:
30,00€ / persona
25,00€ / persona (Patinatge Xous, Patinatge Artístic, Ritmes i Balls, Gimnàstica Rítmica)

Welcome pack
La inscripció inclou: Samarreta Tècnica
		
Tiquet dinar per valor de 10,00€
		
Assegurança Esportiva
• Les inscripcions a la Fase Final dels Jocs Populars es tancaran el dia 20 de juliol.
• El dia 20 de juliol s’haurà d’haver pagat el 50% del cost total de la inscripció. Només amb
aquesta condició estarà confirmada la inscripció. En cap cas es retornarà l’import de la
inscripció.
• El dia 31 de juliol s’haurà d’haver ingressat el 50% restant del total de la inscripció.

Premis
• Els primers equips classificats de cada esport rebran una medalla i una copa.
• També es donaran premis als equips amb més bon comportament: PREMI DE VALORS.
• Guanyar la competició donarà opció a classificar-se per als World Games de Tortosa 2019.
• I moltes altres sorpreses més.

