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DIES: 26 de juny, 3 i 11 de juliol del 2018. 
HORARI: sempre de 17:00 a 18:30. 

LLOC DE REALITZACIÓ: Pavelló Municipal d’Esports dels Monjos 

(Avda. Cal Rubió, s/n). 

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament (clica a dibuix de 

activitats esportives)  
CONSULTES: a l’ajuntament de 17:00 a 19:00 hores,  del 4 al 14 

de juny del 2018. 

 

PREU: 3€ pagar en horari de consultes. 

 

CONDICIONS: Només es podran apuntar els nens/es que hagin nas-

cuts els anys 2009, 2010 i 2011, és a dir, que si no han repetit curs 

mai, actualment estiguin cursant 1er., 2on. i 3er. de primària. 

 

DADES D’INTERÈS: Per tal d’apuntar-se només caldrà omplir la 

butlleta d’inscripció que acompanya a aquest díptic informatiu i por-

tar-lo al Pavelló Municipal d’Esports. 

Cada equip vestirà amb un color de samarreta diferent, samarreta 

que se la quedarà cada nen/a com a regal, i que durant tot el torneig 

haurà d’utilitzar. 

Els equips es podran consultar en un full informatiu que es posarà al 

Pavelló Municipal d’esports.  

És interessant que els nens/es estiguin un quart d’hora abans de co-

mençar cada trobada per a un millor funcionament. 

 

Les samarretes s’entregaran al començament de la primera trobada. 

 

En cas de dubtes podreu trucar al telèfon: 620591381. 

El “Torneig Estiuenc Multi esportiu” consta d’un to-

tal de 3 trobades esportives on competiran a la vegada tots els 

equips inscrits. El sistema de competició es farà mitjançant un sor-

teig que emparellarà als diferents equips per a enfrontar-se en par-

tits amb duració de 20 minuts (sigui l’esport que sigui). En acabar un 

partit es deixarà 10 minuts per a poder beure aigua i descansar 

abans de que es realitzi una rotació total de tots els equips en un 

altre camp de lloc i en un altre esport diferent, però contra el ma-

teix equip (cada nova trobada es jugarà contra un nou equip). 

Els nens/es que formin part d’un equip participaran amb aquest ma-

teix durant tot el torneig, és a dir, durant les 3 trobades. 

Els equips es formaran a partir d’una barreja dels dos sexes, de les 

diferents edats i dels tres centres participants, el Doctor Sama- 

ranch i l’Arrels dels Monjos i l’escola Sant Domènec de la Ràpita, a 

elecció personal dels monitors d’esport, per tal de fomentar la igual-

tat, el companyerisme i la diversitat. 

En tot campionat ha d’existir ‘l’esperit esportiu’, per tant en aquest 

també existirà una mena de puntuació: 

Cada partit guanyat (sigui en l’esport que sigui) l’equip guanyador su-

marà 2 punts i l’equip no guanyador 1 punt. Al final de cada trobada 

es premiaran a tots els equips amb una atenció d’agraïment a tant 

d’esforç, i a l’equip guanyador de la trobada amb un premi honorífic. 

En la última trobada es farà a més a més, una gran fotografia de 

tots els/les participants per recordar i memorar el torneig que s’in-

clourà al diari del poble. 

Com a puntualitat s’ha d’accentuar que tots els equips estaran com-

pensats i en igualtat de condicions per a participar, ja què amb l’ex-

tens repertori d’esports, un total de 9 al final de tot el torneig, 

sempre es trobarà aquell on es puguin adaptar millor. 


