
   
 

ESCACS . Categoria ALEVÍ 
38a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2020 
NOVA SEU! Institut Escola Pi del Burgar de Reus

 
1. ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ dels/les esportistes i acompanyants 

La competició es desenvoluparà a l’Institut Escola Pi del Burgar de Reus. 

Adreça: Carrer Josep Vidal Llecha, 1 43204 Reus.  

Com arribar: https://goo.gl/maps/tkjJAjYuXiEsP4Z98  

 

Els/les esportistes hauran d’accedir a la zona d’informació i presentar-se com a màxim a les 
17:30h. La competició s’iniciarà a les 18h.  

Recordem que el/la tutor/a de joc demanarà la identificació dels/les esportistes mitjançant la 
presentació de la llicència esportiva del seu Consell Esportiu. 

Endarreriments i incompareixences 

− Passats vint-i-cinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, el/la jugador/a que no es 
presenti perdrà la partida. 

− Es podran comunicar les baixes a l'organització, com a màxim el mateix dia a les 10h del 
matí, aportant la documentació necessària i sempre que no afecti a la bona marxa de la 
competició. El Comitè de Competició podrà decidir si el/la jugador/a podrà continuar en 
competició i en quines condicions. 

− Dues incompareixences sense previ avís per escrit al Consell Esportiu del Baix Camp 
representarà la retirada automàtica del/a jugador/a. 

 

2. DURANT LA COMPETICIÓ 
Els adults acompanyants i familiars no podran accedir a la zona de joc i hauran de romandre 
durant tota la competició a la zona de públic habilitada a tal efecte. 

Els/les esportistes hauran d’estar atents/es i dirigir-se al número corresponent al tauler que els 
pertoqui, d’acord amb el quadre d’emparellaments penjat abans d’entrar a la sala de joc. 

 

3. EQUIPAMENT NECESSARI 
Material que ha de portar cada esportista: un bolígraf de tinta blava o negra. 
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4. GUARDONS 
Es lliuraran medalles pels 3 primers/es classificats/ades i diplomes de participació fins el/la 
6è/ena classificat/ada (els diplomes s’enviaran al centre educatiu una vegada finalitzi la 38a 
Olimpíada Escolar). 
 

5. DATES I HORARIS DE LES COMPETICIONS 
1a jornada. Divendres, 20 de març de 2020. 

Convocatòria: 17:30h 

Inici competició: 18h 

2a jornada. Dilluns, 23 de març de 2020. 

Convocatòria: 17:30h 

Inici competició: 18h 

3a jornada. Dimarts, 24 de març de 2020. 

Convocatòria: 17:30h 

Inici competició: 18h 

4a jornada. Dimecres, 25 de març de 2020. 

Convocatòria: 17:30h 

Inici competició: 18h 

5a jornada. Dijous, 26 de març de 2020. 

Convocatòria: 17:30h 

Inici competició: 18h 

6a jornada. Divendres, 27 de març de 2020. 

Convocatòria: 17:30h 

Inici competició: 18h 
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