Jocs Esportius
Municipals 2020
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca

Què són i
qui els fa
possibles?

Els Jocs Esportius Municipals són una iniciativa del Departament d'Esports del
Consell Insular de Menorca, que es basa en un conjunt d'activitats esportives i
competicions vinculades a diferents programes del departament (ONA, MENORCA
BORINA, MOVIMENTS PER VIURE i IGA), així com d'altres competicions
vinculades a Federacions Esportives (Esport Federat)
Alhora, comptam amb la col·laboració dels programes Integrasport i Esport Escolar,
que hi contribueixen animant a la participació en família a les activitats esportives.
Aquests Jocs també seran possibles gràcies a la col·laboració i suport dels diferents
Ajuntaments i patrocinadors.

La 4ª edició dels Jocs Esportius Municipals promet ser la més inclusiva i
participativa de totes. El departament d'Esports vol aconseguir que tots els
menorquins, menorquines i residents puguin gaudir d'aquest projecte, siguin
participants d'un esport IGA o no.

Objectiu i
repte

Un dels objectius dels Jocs, és trobar el municipi més actiu de Menorca. A partir
d'aquí plantegem la pregunta i el repte següent:

"Quin és el municipi més actiu de Menorca?"

Participació oberta. Qualsevol persona pot participar en les activitats esportives
i puntuar pel seu municipi.
Tots els esports podran participar en els Jocs 2020, formin part dels Island
Games o no. Els clubs esportius podran presentar les seves propostes de
competició, implicant així molts més esportistes i entitats esportives.

Nou
plantejament

Puntuació: (s'atorgaran punts a la participació i als resultats obtinguts)
Participació (assistència a les activitats esportives)
Individual ( 1 punt al teu municipi, 2 punts a un altre municipi)
En família (integrasport): classificació específica que premiarià la
participació familiar. (2 punts al teu municipi, 4 punts a un altre municipi)
Resultats (derivats de competicions d'Esports IGA i Esport Federat)
Les competicions dels esports presents a Guersney 2021 comptaran amb una
fase de classificació, augmentant així la motivació i la participació.

Esports i activitats
DUES VIES DE PARTICIPACIÓ
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ESPORT
Sessió
de Ioga

MENORCA
BORINA
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saludables

Esports de competició

MOVIMENTS
PER VIURE
Moved to a
Trobada de
new office
Boccia

Activitats esportives

ESPORT
FEDERAT

IGA

Competició

Competició

Amb la col·laboració de

ACTIVITATS
ESPORTIVES
ONA. DONA I
ESPORT
Sessió
de Ioga

MENORCA
BORINA
Rutes
saludables

MOVIMENTS
PER VIURE
Trobada de
Boccia

Sessió de

Dirigida a:

Data i lloc

ioga

Joves, famílies, esportistes
de competició, esportistes
dedicats a la pràctica
recreativa i la salut.
Edat participació oberta

Durant el mes de març.
Als 8 municipis
Es farà en espai cobert
(poliesportius o centres culturals)

Programa vinculat:
ONA. DONA I ESPORT
Programa que representa el valor i
l'empoderament de la dona en
l'esport menorquí

Puntuació
Participació individual 1 punt
Participació individual a un altre municipi 2 punts
Classificació Integrasport: Participació en família 2 punts o 4 punts
si participeu a un altre municipi

Rutes
saludables

Dirigida a:

Data i lloc

Joves, famílies, esportistes
de competició, esportistes
dedicats a la pràctica
recreativa i la salut.
Edat participació oberta

Durant el mes d'abril
Als 8 municipis

Programa vinculat:

Puntuació

MENORCA BORINA
Programa de promoció de l'activitat
física, l'exercici físic i l'esport com a
component fonamental d'un estil de
vida saludable

Participació individual 1 punt
Participació individual a un altre municipi 2 punts
Classificació Integrasport: Participació en família 2 punts o 4 punts
si participeu a un altre municipi

Recorreguts
MUNICIPI

RUTA

DISTÀNCIA

LLOC DE SORTIDA

Alaior

blava

2730m

Centre de Salut

Ciutadella

vermella

6250m

Dalt Sa Quintana

Es Castell

blava

4260m

Centre de Salut

Es Mercadal

verda

2380m

Centre de Salut

Es Migjorn

verda

2780m

Poliesportiu

Ferreries

blava

4000m

Poliesportiu

Maó

Córrer Mo

5000m

Pl. Esplanada

Sant Lluís

blava

3300m

Poliesportiu

Trobada de
Boccia
Programa vinculat:
MOVIMENTS PER VIURE
Programa que representa el valor i
la inclussió de la gent major.

Dirigida a:

Data i lloc

Usuaris de geriàtrics i
centres de dia

Dia 8 de maig a les 10:30h
Poliesportiu municipal Mercadal

Puntuació
Per resultats i participació

ESPORTS DE
COMPETICIÓ
ESPORT
FEDERAT

IGA

Competició

Competició

Esports
federats
que no formen
part d'IGA
Petanca
Piragüisme
Karate
Hípica
Escacs

Dirigida a:

Data i lloc

Esportistes que per reglament
de la federació puguin
participar en la categoria
absoluta.

De febrer a juny

Entitats
vinculades

Puntuació

Club Vidalba
Fundació per a persones amb
discapacitat de Menorca
Federacions de Piragüisme,
Karate, Hípica i Escacs.

Per resultats i participació

Esports
IGA
Atletisme
Bàdminton
Bàsquet
Ciclisme
Futbol
Gimnàstica
Golf
Judo

Natació
Tennis
Tennis taula
Tir amb arc
Tir olímpic
Triatló
Vela
Volei

Dirigida a:

Data i lloc

Esportistes a partir de 15 anys.
*Comprovar edat mínima de
participació específica segons
cada esport.

De maig a juny
Als 8 municipis

Programa
vinculat:

Puntuació

IGA MENORCA

Per resultats i participació

