
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE LA SEIXANT
L’ESPORT 2019 
 
 

1. OBJECTE 
 
La Nit de l’Esport és un acte que té com objectiu reconèixer els esportistes, equips, 

entitats esportives, directius i entrenadors

una actuació destacada durant l’any 201

 

La festa està organitzada per la Direcció d’Espo

trobada anual entre la gent del món de l’esport de la ciutat.

 

2. BENEFICIARIS 
 

Podran optar als  premis regulats 

 

A) Esportistes i entitats esportives 

B) Escoles de primària i secundària

C) Altres persones o entitats que estiguin relacionades 

 

Que siguin de Mataró o desenvolupin la seva activitat a Mataró

  
3. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ

 
L’edició d’enguany tindrà lloc el 

d’inici serà a les 20h. 
 
4. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
 

L’Ajuntament farà difusió d’aquesta 

a les entitats esportives.

 

Les candidatures les poden presentar: 

 

- Les entitats esportives de Mataró podran proposar candidats que formin part de la 

seva entitat o no. 

- Qualsevol particular pot presentar 

esportiva. 

El termini de presentació de candidatures serà des de la data de publicació al web fins el 

1 de febrer de 2019. 

 
 
 
 
 

Ajuntament de 
Mataró 

BASES REGULADORES DE LA SEIXANTA TRES EDICIÓ DELS PREMIS NIT DE 

s un acte que té com objectiu reconèixer els esportistes, equips, 

, directius i entrenadors vinculats a la nostra ciutat que hagin tingut 

una actuació destacada durant l’any 2018.  

organitzada per la Direcció d’Esport de l’Ajuntament de Mataró i é

trobada anual entre la gent del món de l’esport de la ciutat.  

premis regulats per aquestes bases les següents persones i entitats:

A) Esportistes i entitats esportives  

B) Escoles de primària i secundària 

C) Altres persones o entitats que estiguin relacionades amb el món esportiu

Mataró o desenvolupin la seva activitat a Mataró 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ 

L’edició d’enguany tindrà lloc el 29 de març de 2019, al Teatre Monumental. L’hora 

 

4. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

L’Ajuntament farà difusió d’aquesta convocatòria a la premsa local, al web municipal i 

a les entitats esportives. 

es poden presentar:  

Les entitats esportives de Mataró podran proposar candidats que formin part de la 

 

Qualsevol particular pot presentar la candidatura d’un esportista o d’una entitat 

El termini de presentació de candidatures serà des de la data de publicació al web fins el 
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5. PREMIS 
 

El trofeu és una obra original de l’artista local Perecoll. Es repartiran premis a les 

següents categories: 

 

A) Esportistes i entitats esportives 

1. Millor esportista (masculí o femení) 2018. 

2. Millors esportistes mataronins o que militin en una entitat esportiva de Mataró 

(per categories) 

1r, 2n, 3r, 4t i 5è  classificat 

- categoria sènior femení (nascudes el 98 i anteriors) 

- categoria sènior masculí (nascuts el 98 i anteriors) 

- categoria juvenil femení (nascudes el 99-00-01) 

- categoria juvenil masculí (nascuts el 99-00-01) 

- categoria cadet femení (nascudes el  02-03) 

- categoria cadet masculí (nascuts el  02-03) 

- categoria infantil femení (nascudes el  04-05) 

- categoria infantil masculí (nascuts el  04-05) 

El 1r, 2n i 3r classificat tindran trofeu i diploma i el 4t i 5è diploma 

3. Millors equips 2018 (masculí o femení) 

1r, 2n i 3r classificat  

- millor equip de la categoria sènior 

- millor equip de la categoria juvenil 

- millor equip de la categoria cadet 

- millor equip de la categoria infantil 

Trofeu pels 3 primers classificats i diploma nominal per a tots els 

components de cada un dels 3 equips 

 

B) Millor tècnic esportiu. 

 

C) Escola de primària i secundària amb un percentatge de participació als  Jocs Escolars 

més alt el curs 2018-2019. 

 

D) Reconeixement a la seva trajectòria en l’Esport Escolar. 

 

E) Escola que ha tingut un increment més alt en la participació el curs 2018-2019 

respecte al curs 2017-2018 

 

F) Entitat que ha destacat més per la seva promoció envers l’esport. 

 

G) Millor tasca periodística en pro de l’esport mataroní. 

 
H) Millor arbitratge 

 
I) Millor tasca directiva 

 
J) ESPORT ADAPTAT 

1. Esportista més destacat de l’any 2018 

2. Millor trajectòria de l’any 2018 

 

���� El Jurat podrà si així ho considera atorgar mencions especials a gestes 
esportives que no estiguin contemplades en anteriors apartats. 

 

���� Tots aquests premis, a criteri del Jurat, poden quedar deserts. 
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6. COMPOSICIÓ DEL JURAT 

 
Es constituirà un Jurat que serà l’òrgan competent per resoldre el procediment de 

concessió dels premis objecte de la present convocatòria. El Jurat estarà integrat per les 

següents persones: 

 

1. Presidenta  

- Regidora d’Esports, o persona en qui delegui. 

 

2. Vocals 

- Membres del Consell Municipal d’Esports 

- Periodistes de premsa esportiva 

 

3. Coordinador 

- Director Direcció d’Esports, o persona en qui delegui. En cas d’absència del 

secretari, aquest actuarà com a secretari. 

 

4. Secretari (sense dret a vot) 

- Un Tècnic d’esports de la Direcció d’Esports. 

Els membres del jurat seran nomenats per decret del Regidor d’Esports de l’Ajuntament 

de Mataró. 

 
7. FUNCIONAMENT 

 
A) El Jurat qualificador es reunirà totes les sessions que considerin convenient. 

 

B) El sistema per atorgar els premis es farà per votació de cada un dels membres del 

Jurat amb dret a vot. En cas d’empat el vot del President serà determinant. 

 

C) El premi al Millor esportista de l’any es decidirà per votació del jurat entre els 

guanyadors de totes les categories de millors esportistes mataronins o que militin en 

una entitat mataronina. 

D) El Jurat podrà demanar assessorament tècnic quan ho consideri. 

 

E) El Jurat farà públic en aquestes categories les cinc candidatures finalistes: 

 

Millors esportistes 2018 mataronins o militin en una entitat esportiva de 

Mataró (per categories) 

1r, 2n, 3r, 4t i 5è  classificat 

- categoria sènior femení (nascudes el 98 i anteriors) 

- categoria sènior masculí (nascuts el 98 i anteriors) 

- categoria juvenil femení (nascudes el 99-00-01) 

- categoria juvenil masculí (nascuts el 99-00-01) 

- categoria cadet femení (nascudes el 02-03) 

- categoria cadet masculí (nascuts el  02-03) 

- categoria infantil femení (nascudes el  04-05) 

- categoria infantil masculí (nascuts el  04-05) 

El 1r, 2n i 3r classificat tindran trofeu i diploma i el 4t i 5è diploma 
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F) El Jurat farà públic en aquestes categories les tres categories finalistes: 

 

Millors equips 2018 (masculí o femení) 

1r, 2n i 3r classificat  

- millor equip de la categoria sènior 

- millor equip de la categoria juvenil 

- millor equip de la categoria cadet 

- millor equip de la categoria infantil 

Trofeu pels 3 primers classificats i diploma nominal per a tots els 

components de cada un dels 3 equips 

 

G) El veredicte final no es farà públic fins el dia de la Gala d’atorgament dels Premis. 

 

H) El veredicte del jurat és inapel·lable. 

 

I)  El Jurat elevarà el veredicte al regidor d’Esports de l’Ajuntament de Mataró perquè 

adopti l’acord d’atorgament del premi 

 

 
 


