REGLAMENT 15à NIT DE L’ESPORT CERDANYOLA 2018
Els premis concedits tindran en consideració exclusivament els mèrits aconseguits durant
la temporada 2016/17 en cas dels esports d’equip o temporada i l’any 2017 en el cas que
siguin modalitats i competicions esportives realitzades segons l’any natural, i la resta de
premis convocats llevat el reconeixement a la trajectòria esportiva.
1.-Millor esportista Femení (SÈNIOR)
2.-Millor esportista Masculí (SÈNIOR)
3.-Millor esportista Femení (SUB 19)
4.-Millor esportista Masculí (SUB 19)
5.-Millor esportista Femení (VETERANS)
6.-Millor esportista Masculí (VETERANS)

Pot optar al premi qualsevol esportista masculí o femení a tipus individual, sigui quin sigui
el seu esport i especialitat, que participi a Cerdanyola, o fora, però ha de ser nascut o
inscrit en el cens de la població o que formin part com a mínim amb tres (3) anys
d’antiguitat a una entitat de la ciutat. Aquest premi es divideix en tres categories tant
femení com masculí, premis 1 i 2 per esportistes sèniors, els premis 3 i 4 per esportistes
menors de 19 anys, i els premis 5 i 6 són per esportistes que participen en categoria
veterans o que per l’edat es considerin en els seus esports dins d’aquesta categoria.
7.-Millor esportista adaptat Femení
8.-Millor esportista adaptat Masculí

Pot accedir al premi qualsevol esportista en qualsevol de les disciplines de l’esport adaptat
tant en categoria masculí com femení, sempre que sigui de Cerdanyola o actuï en entitats
que pertanyin a la ciutat. La tria dels nominats es realitzarà en coordinació amb la taula de
la discapacitat dels serveis socials de l’Ajuntament de Cerdanyola, l’elecció dels
guanyadors la farà el Jurat de la Nit de l’Esport.
9.-Millor equip Femení / Mixta
10.-Millor equip Masculí
11.-Millor equip Femení / Mixta (BASE)
12.-Millor equip Masculí (BASE)

Pot optar al premi (9 i 10) qualsevol equip amateur o veterà, de qualsevol esport o
especialitat en la categoria Femení/ Mixta o Masculí. En quant els premis (11 i 12) es per
tots els equips de la base (del Prebenjamí al Juvenils o Juniors) en les categories Femení/
Mixta o Masculí. En els tots els casos sempre han de ser equips que participin dins o
representant una entitat o club de Cerdanyola.

13.-Millor Club de Cerdanyola

Poden optar al premi totes les entitats que tinguin el domicili social a Cerdanyola i que
estiguin inscrites en el registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya, sigui quina sigui la
seva procedència i el temps d’adscripció dels seus esportistes a l’entitat.
14.-Millor iniciativa esportiva SOLIDARIA

Pot optar a premi qualsevol entitat esportiva de la ciutat que l’àmbit d’acció o el domicili
social sigui a Cerdanyola i que organitzi o promogui una activitat esportiva, que fomenti la
solidaritat, els valors i la cohesió socials, la millora de la qualitat de vida de les persones.

15.-Reconeixement a un patrocinador

Poden optar a aquest premi totes les empreses d’àmbit local, comarcal, territorial o
nacional que hagin contribuït amb el seu suport econòmic a la promoció de l’esport local.

16.-Reconeixement a una trajectòria esportiva

Pot optar a aquesta menció qualsevol entitat que l’àmbit d’acció o el domicili social sigui a
Cerdanyola, esportista i/o persones relacionades amb el món de l’esport de la ciutat, que
per qualsevol motiu pugui ser reconegut públicament

17.-Premi a la promoció de l’esport a l’escola

Poden accedir al premi tots els centres educatius o entitats que participin en els JEEC o en
competicions no federades, o que es distingeixin per la seva tasca en pro de la formació
d’esportistes, o tinguin projectes educatius encaminats a potenciar l’esport en edat escolar.
18.-Premi a la comunicació i premsa esportiva “JOSE LUIS RODRIGUEZ”

Pot optar a aquest premi qualsevol persona o entitat que l’àmbit d’acció o el domicili sigui a
Cerdanyola, relacionades o encarregades de la comunicació o premsa del món de l’esport
de la ciutat, que per qualsevol motiu pugui ser reconegut públicament. Per decisió de la
comissió de la Nit de l’Esport, aquest premi anirà sempre associat i en reconeixement
pòstum a la figura de Jose Luís Rodríguez periodista sempre vinculat a l’esport de
Cerdanyola.
19.-Pemi reconeixement a la bona feina esportiva

Aquest premi va associat a una dotació econòmica que aquest any 2017, és de 1.000
euros i l’atorga directament l’Associació Josep Marcet i Prat, destinat a qualsevol persona
o entitat d’àmbit d’acció, domicili o vinculació amb Cerdanyola, i que ha realitzat o realitza
una feina encomiable i mereixedora d’un reconegut públicament per la seva feian en pro
del valors en l’àmbit esportiu.

NORMES DE FUNCIONAMENT

El termini de presentacions de candidatures s’inicia el dia 15 de gener i finalitzarà el dia 11
de febrer de 2018 a les 20 hores.
Les podeu enviar per correu electrònic a l’adreça nominacions@nitdelesport,com o bé
lliurar-les personalment en sobre tancat al servei d’esports de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès.
La documentació per presentar-se i validar la proposta serà:
1.- Imprès de presentació
2.- Documents acreditatius dels fet motius del premi (federació o organitzadors de la competició)
o en el seu defecte informació de premsa amb documents gràfics dels resultats.
3.- Foto de l’esportista, equip o activitat.
Podeu trobar el reglament i els impresos a la pagina web www.aecerdanyola.cat
En totes les categories es triaran un màxim de 5 finalistes per portar a decisió del jurat, en
les categories 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13. Els 5 finalistes es faran públics i a tots ells
se’ls lliurarà un diploma commemoratiu, i Premi pel guanyador.
La comissió de la Nit de l’Esport es reserva la potestat de poder presentar nominacions a
totes les categories de premis, sempre i quan disposi del consentiment o vist-i-plau dels
mateixos, a part d’ampliar el numero màxim de nominats si les circumstancies ho
requereixen i la comissió expressament ho decideix.
Els guanyadors els decidirà el jurat, llevat de les categories 1 i 2 que també es tindrà en
compte el vot popular emès el dia del sopar. Aquest any serà el dia 9 de març a les 20;30
hores en el Hotel Campus UAB.
El Jurant estarà composat per 7 membres, tres d’ells seran permanents i els altres quatre
seran escollits cada edició per la comissió de la Nit de l’Esport, tot seguint els següents
criteris de selecció o designació dels mateixos, poden ser esportistes retirats, Exregidors
d’esports, tècnics d’esports, periodistes o comunicadors, representats d’entitats o
associacions NO esportives de Cerdanyola. El Regidor d’Esports de l’Ajuntament en actiu,
formarà part del jurat, amb veu i no vot.
El Jurat rebrà tota la informació dels nominats amb temps suficient per poder estudiar i
determinar les seves valoracions, però s’estableix un termini límit per rebre aquesta
informació, que la situem a mínim de 5 dies abans de la celebració de la Nit de l’Esport. Els
membres del jurat, es reunirà una hora abans de començar el mateix, per decidir els
guanyadors de cada una de les categories.
Qualsevol interpretació, aclariment o modificació del present reglament, correspondrà en
exclusiva a la Comissió de la Nit de l’Esport de Cerdanyola, qui resoldrà en els terminis,
fórmules i criteris que cregui oportuns en cada cas.
COMISSIÓ NIT DE L’ESPORT

