II ROLLERPALLARESOS QUIMERA GAMES
(Patinatge en línia, artístic, hoquei i freestyle)
Diumenge, 17 de novembre de 2019
ORGANITZA
Club Patí Quimera dels Pallaresos i Ajuntament dels Pallaresos, amb el suport del
Consell Esportiu del Tarragonès.
SEU
Pista poliesportiva de l’Escola Sant Sebastià dels Pallaresos
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Es tracta d’un conjunt d’activitats, lúdiques i adaptades per a tots els nivells, on
es realitzaran una sèrie de jocs no competitius a través de les diferents disciplines
de patinatge que es desenvolupen al club (velocitat, artístic, hoquei patins i
freestyle), que es complementaran amb la pràctica de curses de velocitat,
realització de figures de patinatge artístic, partits amistosos d’hoquei patins i
reptes de freestyle, com a experiència prèvia a la posterior fase comarcal en
algunes de les modalitats.
L’horari prevista serà el següent:
10:00h Trobada de patinadors i patinadores (pista).
10:30h Jocs d’escalfament i d’iniciació.
11:00h Roda de Tricky Artístic Games, Special Hockey Match, Roller inline races i
freestyle games.
13:00h Finalització, foto de grup i aperitiu pels participants.
INSCRIPCIÓ
Gratuïta. Al tractar-se d’una trobada participativa i no competitiva, inclosa dins
l’àmbit comarcal dels Jocs Esportius Escolars (JEEC), hi haurà dues vies d’inscripció:
Entitats del Tarragonès JEEC: per la via de l’alta dels esportistes als Jocs Esportius
Escolars de Catalunya amb l’aplicació informàtica CET, i la posterior inclusió a
l’apartat específic de l’activitat (II RollerPallaresos Quimera Games)
Assegurança escolar o federada: per aquelles entitats i escoles que disposen d’una
assegurança escolar o federativa, amb el full d’Excel específic corresponent (apartat
WEB CET Impresos Consell JEEC Esports individuals). En aquest cas, els
responsables confirmen que aquests esportistes estan coberts per l’assegurança
esportiva corresponent.
Data límit: fins el dijous 14 de novembre a l’aplicació informàtica del CET i/o
enviant el full d’Excel corresponent (impresos web), segons sigui.
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Molt important: no s’acceptaran inscripcions fora de termini o de la
tramitació establerta.

C. del Doctor Zamenhof, 5 I 43001 Tarragona I Tel. 977 249 484 I Fax 977 235 167 I info@cetarragones.cat

