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Pavelló Juncar.  Ap. correus, 40 

25620 TREMP 

Tlf. 973651379 ///  fax. 973652036  

http://www.tremp.cat/esports 

e-mail: esports@tremp.cat 

 
19a FESTA DE L’ESPORT DE TREMP/2016 
 

 

 

La Regidoria d’Esports organitzarà conjuntament amb els clubs 

esportius, les AMPAS i els centres escolars de Tremp, la “19a 
FESTA DE L’ESPORT DE TREMP / 2016”, en la que podran 
participar representants de totes les entitats. 

 

1.- LES CATEGORIES 
 

Les categories dels nominats són les establertes pel curs 
escolar 2015/2016 i el seu any de naixement és el següent: 
 

 

CATEGORIES ANY NAIXEMENT 
Benjamins 2006/2007 

Alevins 2004/2005 

Infantils 2002/2003 

Cadets 2000/2001 

Juvenils 1997/98/99 

Sènior  1996 i anteriors 

Veterans Majors 35 anys 

 

 

A efectes de la elecció de l’equip guardonat, es considerarà 

esport escolar fins la categoria cadet, 15 anys.  Els equips de la 

categoria juvenil participaran en la elecció amb els sèniors. 
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2- ELS NOMENATS: 
 

Es podrà presentar nominacions a les següents categories que es 

convoquen:  

� Esportistes individuals, ja siguin escolars o sèniors. 
� Tècnics dels equips que participen en competicions d’equip 

o individuals. 

� Directius que formin part de la junta de l’entitat que 

representa. 

� Entitats esportives. 
� Mencions especials: a esportistes individuals, a equips, a 

entitats que celebrin algun aniversari, a empreses 

col·laboradores o a persones per la seva trajectòria en el 

mon esportiu. 

 

3- ELS PREMIATS: 
 

L’acte servirà per lliurar uns premis en reconeixement dels 

mèrits realitzats durant la temporada 2015/2016, per el que cal 

tenir en compte que els nominats han de formar part de la 

categoria en que han participat durant el curs escolar 

2015/2016, i els seus anys de naixement estan indicats en 

l’apartat primer d’aquestes bases. 

  

4- MENCIONS ESPECIALS: 
 

Mencions a Entitats 

a. Entitat que celebri aniversari o acte per el qual se li pugui 

concedir un reconeixement especial. 

b. Equips que hagin estat finalistes dels Campionats de 

Catalunya escolars o de federacions, i no hagin estat 

premiats en les diferents categories d’equips. 

c. Entitats o empreses que, al llarg de molts anys, han 

col·laborat i han donat suport a l’esport municipal, ja sigui 

amb els diferents entitats o amb la Regidoria d’esports. 
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Mencions Individuals 

a. Esportista individual que hagi obtingut un resultat meritori 

durant la temporada.  

b. Esportistes que hagin estat finalistes dels Campionats de 

Catalunya escolars o de federacions, i no hagin estat 

premiats en les diferents categories individuals.  

c. Persones que hagin tingut una trajectòria esportiva 

destacada durant la seva vida, tant com a jugadors o 

directius de entitats.  

 

 

4- LA PRESENTACIÓ DE NOMINACIONS:  
 

Cada entitat haurà de presentar les propostes amb les 

nominacions dels seus jugadors, equips o directius, que hagin 
d’optar a cada categoria dels premis convocats.  
 

No poden presentar candidats d’una altra entitat municipal, ja 

que serà aquesta entitat la que haurà de presentar les seves 

nominacions. Si hi ha algun esportista de Tremp que juga en un 

equip que no sigui de la ciutat, si que es podrà fer la menció, o  

comunicar-ho a la Regidoria d’esports, per tal que faci la 

nominació. 

 

Cal omplir el full de la presentació de candidats amb les dades 

que se sol·liciten, i amb el currículum de mèrits de la persona o 

entitat proposada, per tal que el jurat pugui decidir entre tots el 

nomenats.   

 

Cada entitat solament pot presentar un sol candidat per equip, 

jugador o directiu en cadascuna de les categories que se 

convoquen. 
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Les nominacions s’han de presentar en el document de word que 

lliurarà l’organització, i enviar-les al e-mail de la Regidoria 

d’Esports:  esports@tremp.cat , per poder tenir un document de 

treball, que utilitzarà el jurat el dia de la elecció dels 

guardonats. 

 

Així mateix s’haurà d’enviar per e-mail una foto de tots els 
nomenats,  tan de persones individuals com fotos d’equips, o 
portar-la al pavelló per escanejar-la.  
 

L’últim dia per presentar els candidats serà el dia  12 de 
gener de 2016. 
 

 

5- LLIURAMENT DE GUARDONS: 
 

L’acte de lliurament de guardons als premiats es farà en el 

Pavelló del Juncar o a l’Espai cultural La Lira i es notificarà amb 

antelació a tots els nominats i representants d’entitats. 

 

Servirà com a jornada de festa de totes les entitats esportives 

municipals.  

 

 

6- EL JURAT: 
 

Un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament de 

Tremp podrà formar part de la comissió encarregada de decidir 

els premiats. 

 

Totes les entitats esportives que hagin presentat nominacions 

podran formar part de la comissió encarregada de decidir els 

premiats. Podran nomenar una persona, que formi part de la seva 
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junta directiva, i que serà la que  participarà en les nominacions 

del guardonats.  

 

Tots els nominats en cada categoria tindran un diploma de 

reconeixement dels mèrits realitzats. El guanyador de cada 

categoria rebrà un record commemoratiu.  

 

El nom dels guanyadors es farà públic el dia de la festa. 

 

Els guardons a lliurar seran d’un disseny especial per aquest acte. 

 

La festa de l’esport es farà cada any. 

 

 

TREMP,  novembre 2016 
 


