TROBADA TARRAGONÈS
SKATECROSS - PATINATGE EN LÍNIA
Curs 20/21
Dissabte, 5 de juny de 2021
ORGANITZA
El Club Dojo Tàrraco de Tarragona, el Club Gimnàstic de Tarragona i el Consell
Esportiu del Tarragonès, amb el suport de l’ajuntament de Perafort i Puigdelfí.
SEU
Pista de l’Escola Josep Veciana de Perafort.
CATEGORIES i EDATS
Trobada oberta a totes les categories i edats escolars i també per adults; amb el
requisit que s’estigui en possessió de llicència esportiva tramitada pel consell
esportiu o per la federació.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Es tracta d’una activitat lúdica i apta per a tots els nivells, on es realitzarà una
iniciació al skatecross no competitiu (curses d'obstacles), que es
complementaran, amb diferents jocs d’iniciació inicials.
L’horari prevista serà el següent:
- 17:15h. Arribada participants. Escalfament i jocs d’iniciació.
- 17:30h. Inici del taller de skatecross.
- 19:15h. Finalització de la trobada.
INSCRIPCIÓ
Gratuïta. Al tractar-se d’una trobada participativa, no competitiva, hi haurà dues
vies d’inscripció:
Entitats del Tarragonès JEEC: per la via de l’alta dels esportistes als Jocs
Esportius Escolars de Catalunya i de lleure amb l’aplicació informàtica CET, i la
posterior inclusió a l’apartat específic: Trobada Tarragonès Skatecros - patinatge en
línia)

Assegurança federada: per aquelles entitats i escoles que disposen d’una
assegurança 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 3 de juny a l’aplicació informàtica del CET i/o enviant el
full d’Excel corresponent (impresos web), segons sigui.
Molt important: no s’acceptaran inscripcions fora de termini o de la tramitació
establerta.
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ASPECTES TÈCNICS
Model tipus de circuit de skatecross

Es farà un escalfament previ per poder tastar el circuit.
Es faran diferents sèries amb presa de temps individual i indicativa, però
sense classificació de cap mena.
Es podran programar també diferents sèries de curses amb 4
patinadors/es màxim, similars a les que ens plantegem en competicions
oficials d’aquesta modalitat.
La intenció també és programar pel curs vinent, una jornada específica
d’aquesta modalitat dins la Fase Comarcal dels JEEC.
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PROTOCOL DE PREVENCIÓ CONTAGI PER LA COVID-19
La normativa reguladora del desenvolupament de les competicions dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya, per aquesta temporada 2020-2021, donada la
situació d’excepcionalitat, vindrà definida pels següents punts i dintre del marc
del “Protocol de represa de les activitats esportives i competicions de la Unió de
Consell Esportius de Catalunya”; protocol al qual està adherit el Consell
Esportiu del Tarragonès: 33382protocol-ucec-07-10-2020.pdf
(cetarragones.cat).
Els participants es comprometen a complir totes les exigències i recomanacions
que faci l’organització per evitar contagis per la Covid-19 i a no participar en la
prova si noten símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi.
En el moment d’entrada a la instal·lació, es preceptiu rentar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic i es prendrà la temperatura que ha d’estar 37,2º o inferior. Amb
una temperatura superior no es podrà accedir dins de la instal·lació.
Es permetrà l’entrada al recinte a les persones acreditades: esportistes inscrits,
tècnics acreditats i personal de l’organització, i a dos acompanyants per cada
participant.
Tots els participants i tècnics han d’entregar obligatòriament el full de
declaració responsable del CET que teniu a la vostra disposició al següent
apartat de la nostra WEB, signada i actualitzada:
https://www.cetarragones.cat/documentacio-i-competicions/ →(impresos
consell → Jocs Esportius Escolars de Catalunya Esports Individuals→ Declaració
responsable.
Obligatori l’ús de mascareta tant a l’escalfament, com fora de la zona de
competició.
Cada escola o entitat, tindrà la seva zona de descans assignada, evitant la
interrelació de grups.
Els/les participants hauran de portar el seu propi gel hidroalcohòlic, la
mascareta i la seva pròpia ampolla d’aigua.
NO es podran fer servir els vestidors. Únicament, es facultarà l’accés als
lavabos.
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