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Benvolguts socis,  
 
 
Us informem que el proper dissabte 27 d’octubre tindran lloc els Jocs Socials a les pistes 
d’atletisme del club.  
 
Els Jocs Socials es tracta d’una jornada esportiva on es realitzen diferents proves d’atletisme a 
mode de competició interna del club, és a dir, només hi participen els atletes de la UGE Badalona. 
Als Jocs Socials són una jornada ideal per estrenar-se en actes esportius perquè no es donen 
premis, és una esdeveniment purament lúdic.  
 
Però, cal remarcar que els atletes que siguin socis del club podran portar a amics o familiars 
perquè també hi participin durant la jornada. D’aquesta manera, entre tots podrem donar a 
conéixer una mica més el nostre club i fomentar l’atletisme.   
 
Les proves que es realitzaran són 60m llisos, 600m, llargada i pes. A més a més, hi haurà una 
cursa de 1000m open (és a dir, oberta a tots els participants) i una cursa de 400m pels més petits. 
Els atletes competiran dividits segons la categoria i sexe.  
 
 
Us animem a participar-hi i a animar als vostres amics i/o familiars perquè vinguin! 
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HORARI 
9.40 60 m. ll. SUB10F   Llargada M Llargada SUB14M Pes F  Pes SUB14F 
9.50 60 m. ll. SUB12F 
10 00 60 m. ll. SUB10M 
10.10 60 m. ll. SUB12M 
10.20 60 m. ll. SUB14M         Pes SUB10-12F  
10.30 60 m. ll. SUB14F  Llargada SUB10-12M   Pes SUB14M 
10.40 60 m. ll. M         
10.50 60 m. ll. F    Llargada SUB14F 
11.00 400 m. ll. NIN M-F       
11.20 1000 m. ll. Obert  Llargada F   
11.25      Llargada SUB10-12F   Pes SUB10-12M  
11.30 1000 m. ll. M 
11.40 600 m. ll. F    
11.50 600 m. ll. SUB14M      Pes M 
11.55 600 m. ll. SUB14F  
12.00 600 m. ll. SUB12M 
12.05 600 m. ll. SUB12F 
12.10 600 m. ll. SUB10M 
12.15 600 m. ll. SUB10F 
 
      
 
QUE SÓN ELS JOCS SOCIALS? 
Els Jocs Socials és una competició per als socis de l’entitat que tabé s’obre a la participació de amics i familiars dels 
socis que vulguin conèixer l’atletisme. Es tracta de realitzar una jornada lúdico-esportiva SUB12Mb l’objectiu de 
conèixer a tots els integrants dels diferents grups i donar el tret de sortida a la nova temporada.  
 
CONVOCATORIA 
Es convoca a tots els socis que vulguin participar a les 9.00h per tal de realitzar un escalfSUB12Ment en comú. 
 
ALTRE DADES 
Durant el matí haurà una parada “outlet” de material esportiu de temporades anteriors a preus molt reduïts i un servei 
de bar. 
Després de la competició celebrarem l’inici de la temporada amb un petit piscolabis social on socis, amics i familiars 
estaran convidats. 
El club entregarà a tots els socis que participin una samarreta especial dels Jocs Socials(*) en el moment de 
formalitzar la seva inscripció. (*) Fins exhaurir existències. Talles limitades 

 
COL.LABORADORS 
Per tal de realitzar la trobada necessitem uns 20 pares/mares que vulguin ajudar a les tasques organitzatives de la 
competició. Tots aquells que estiguin interessats hauran de presentar-se a les pistes a les 8.45h per tal de muntar 
l’esdeveniment. 
 
CATEGORIES 
NIN: Menors de 5 anys. 
SUB10M: Nens nascuts entre 2010-2013 
SUB10F: Nenes nascudes entre 2010-2013 
SUB12M: Nens nascuts entre 2008-2009 
SUB12F: Nenes nascudes entre 2008-2009 
SUB14M: Nens nascuts entre 2006-2007 
SUB14F: Nenes nascudes entre 2006-2007 
M: Nens nascuts abans de 2005 (inclòs) 
F: Nenes nascudes abans de 2005 (inclòs) 


