L’esquiador nàutic LLUÍS NOGUERA VERGÉS,
ens va acompanyar a l’anterior Olimpíada

Gràcies pel teu suport!

OLIMPÍADA SOLIDÀRIA
Aquest any i després de l’èxit de les anteriors edicions, volem potenciar el valor
de la solidaritat entre els infants amb l’ OLIMPÍADA SOLIDÀRIA.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Escola Els Raiers—973680232
olimpiadaflamicell@gmail.com

AMPA i Escola Els Raiers
Patronat Municipal d’Esports
Associació Local de Jutges

ESCOLA ELS RAIERS
Tel./Fax. 973680232
www.olimpiadaflamicell.cat

Olimpíada Flamicell

Horari de les proves

La iniciativa de celebrar una jornada atlètica escolar va sorgir l’any 1982 d’una
colla d’entusiastes que pretenien potenciar l’esport tot fomentant una trobada
d’esportistes de diferents centres educatius.

08:45 Recollida de dorsals fins a les 10:00 en punt.
09:15 Concentració i desfilada d'atletes.
09:45 CERIMÒNIA D’INAUGURACIÓ.

Aquest esdeveniment ha anat prenent relleu al llarg dels anys.

10:05 CURSES POLLETS: Alumnes de P3 i P4 de La Pobla de Segur
Alumnes de P5 del Pallars Jussà

Aquest any celebrem la 36a Olimpíada Flamicell 2018 el proper dissabte, dia
10 de març.
La cerimònia d’inauguració és a càrrec de les autoritats i dels atletes convidats,
que acompanyats dels petits atletes de l’escola millor classificats en les proves
esportives escolars en les quals han participat, donen la volta a les pistes amb
la torxa i encenen el pebeter.
Els atletes de les categories pre-benjamí i benjamí participaran en un conjunt
de proves de miniatletisme.
Durant el matí també es pot gaudir, segons l’edat, de diferents activitats
lúdico-esportives. Hi haurà inflables, circuit de BTT, futbol, bàsquet i balanz
bike...

10:15 PES: Aleví, Infantil, Cadet masculí.
LONGITUD: Aleví, Infantil, Cadet masculí.
PES: Aleví, Infantil, Cadet femení.
LONGITUD: Aleví, Infantil, Cadet femení.
ALÇADA Infantil i Cadet Masculí i Femení

10:25 MINIATLETISME PREBENJAMÍ alumnes de 1r i 2n de primària dels Pallars,
Alta Ribagorça i Val d’Aran.
4 proves: 50m llisos, 50m obstacles, javelina i pes.

10:55 MINIATLETISME BENJAMÍ: alumnes de 3r i 4t de primària obert a tothom. 5
proves: 50 m llisos, 50 m obstacles, pes, alçada i javelina.
11:45
12:25
13:00
13:35
14:05
14:55
15:00
15:10
15:45

SÈRIES VELOCITAT Aleví, infantil i cadet masculí i femení.
FONS Aleví, infantil i cadet .
Lliurament de Trofeus.
SEMIFINALS VELOCITAT
RELLEUS: Aleví - Infantil - Cadet
TANQUES Cadet
Lliurament de Trofeus.
FINALS DE VELOCITAT
Lliurament de Trofeus.

