BASES GENERALS DE LA NIT DE L’ESPORTISTA 2021
D’OLESA DE MONTSERRAT

PRIMERA. OBJECTE: La Nit de l’Esport s’organitza des de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i té per objectiu reconèixer els mèrits esportius dels
esportistes i les esportistes del municipi aconseguits durant la temporada 2020-21.
SEGONA. PARTICIPANTS: L’activitat està adreçada a totes aquelles persones que
realitzen alguna activitat esportiva i que tenen relació amb Olesa de Montserrat.
TERCERA. CATEGORIES: Els premis del reconeixement esportiu té les següents
modalitats:
➢ “Premi a les gestes esportives”: Entitat i/o equip que hagi assolit un campionat
de lliga, un ascens de categoria o un resultat important en una competició de
prestigi.
➢ “Aniversari fundació d’entitats”: Entitat que hagin celebrat 25, 50, 75 anys
durant la temporada 2020-21.
➢ “Premi a la dedicació a l’esport”: Premi a un esportista, entrenador, directiu o
persona vinculada a una entitat del municipi. Aquest premi té l’objectiu de valorar
la trajectòria d’un esportista, personal del cos tècnic, personal de la junta
directiva, etc.,que hagi ajudat a promocionar l’esport dins del municipi.
➢ “Premi a l’esportivitat - fairplay”: Reconeixement a aquelles persones o equips
que hagin representat millor els valors en l’esport.
➢ “Premi a l’esportista de l’any”: Reconeixement al millor esportista masculí i la
millor esportista femenina la temporada 2020-21.
➢ “Premi a la millor tasca tècnica”: Premi a l’entrenador o entrenadora que, per
mèrits esportius i/o altres que així ho justifiquin en aquesta temporada, mereixi
ser reconeguda.
➢ “Premi a l’organització d’esdeveniments esportius”: Reconeixement a un
acte o esdeveniment esportiu realitzat durant la temporada 2020-21 que hagi
promocionat clarament l’esport a Olesa de Montserrat.
➢ “Premi a l’esport adaptat per a persones amb discapacitat”: Reconeixement
a una persona que competeixi en les competicions d’esport adaptat.
QUARTA. PROPOSTES DE RECONEIXEMENTS: La proposta de reconeixements que
realitzaran les entitats es faran a través del correu esports@olesademontserrat.cat.
L’enllaç amb el document serà enviat a totes les entitat i també es publicarà a la secció
d’Esports de la pàgina web de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
(www.olesademontserrat.cat) i es publicarà al Facebook de la Regidoria d’Esports.
CINQUENA. PREMIS: Els premis per als guanyadors i guanyadores seran trofeus,
depenent del mèrit esportiu i la categoria:

-

-

-

“Premi a les gestes esportives”: 1 medalla a cada esportista que hagi
aconseguit una gesta esportiva, ja sigui a nivell individual o col·lectiu.
“Aniversari fundació d’entitats”: 1 plat o placa commemorativa de l’aniversari.
“Premi a la dedicació a l’esport”: 1 trofeu a un esportista, entrenador, directiu
o persona vinculada a una entitat del municipi.
“Premi a l’esportivitat - fairplay”: 1 trofeu per a aquelles persones o equips que
resultin premiats. Les entitats hauran de justificar i argumentar el motiu pel qual
la persona mereix ser premiada. Alguns exemples són: la seva trajectòria a
l’entitat, la seva dedicació, els mèrits assolits, etc., i que aquest fet ha significat
una promoció de l’esport a Olesa en l’àmbit individual i/o col·lectiu.
“Premi a l’esportista masculí de l’any”: 1 trofeu a aquell esportista masculí i
femení que resulti premiat.
“Premi a l’esportista femenina de l’any”: 1 trofeu a aquell esportista masculí i
femení que resulti premiat.
“Premi a la millor tasca tècnica”: 1 trofeu a aquell entrenador o entrenadora
que resulti premiat.
“Premi a l’organització d’esdeveniments esportius”: Trofeu en
reconeixement a un acte o esdeveniment esportiu concret realitzat durant la
temporada 2020-21.
“Premi a l’esport adaptat per a persones amb discapacitat”: Trofeu al millor
esportista en competicions d’esport adaptat.

SISENA. JURAT: El Jurat Qualificador estarà representat per persones que estiguin
relacionades amb l’esport i podran demanar assessorament tècnic quan ho consideri.
La decisió del Jurat Qualificador no podrà ser qüestionada legalment.
SETENA. NORMATIVA:
➢ Els clubs o entitats esportives podran presentar fins el 26 d’octubre de 2021 les
seves candidatures. Els candidats o candidates poden ser:
a) Olesans i olesanes que pertanyin a club o entitats d’Olesa de
Montserrat.
b) Olesans i olesanes que pertanyin a clubs de fora de la ciutat.
c) Esportistes que no siguin d’Olesa de Montserrat, però que pertanyin
a clubs o entitats del municipi.
➢ Els i les esportistes que optin a aquest guardó hauran d’estar federats.
➢ La proposta de reconeixements de cadascuna de les categories de premis que
realitzin les entitats serà avaluada pel Jurat Qualificador, el qual escollirà els
guanyadors dels diferents premis.
➢ Les entitats i/o clubs realitzaran la proposta d’equips i esportistes guanyadors de
cada categoria i ho facilitaran a la Regidoria d’Esports. El Jurat Qualificador
realitzarà una valoració tècnica justificada en cada cas.
➢ El Jurat Qualificador podrà, si així ho considera, atorgar premis a gestes
esportives no contemplades en apartats anteriors.

➢ Tots aquests premis, a criteri del Jurat Qualificador, poden quedar deserts.
➢ La difusió es realitzarà a través dels mitjans habituals (Consell de l’Esport,
Facebook, web de l’Ajuntament, etc.).
➢ El fet de participar en la Nit de l’Esport significa acceptar aquestes bases.

Olesa de Montserrat, octubre de 2021

