Reconeixement a esportistes de Sant Gregori
L’Ajuntament de Sant Gregori amb la voluntat de reconèixer l’esforç, constància i mèrits
obtinguts per esportistes nascuts, residents o vinculats al municipi de Sant Gregori estableix uns
reconeixements singulars per a esports individuals i esports col·lectius on hagin estat vencedors
o premiats esportistes de base i absoluts o equips durant una temporada.
Els reconeixements es podran sol·licitar de forma particular, per una entitat, per una federació
o directament el mateix Ajuntament de Sant Gregori pot establir el reconeixement en cas de
tenir coneixement d’un/a esportista o equip és mereixedor de la distinció.
Es podran sol·licitar pels mèrits assolits en la temporada anterior, segons esport, i el
reconeixement es farà durant l’any següent o abans inici de la temporada de l’esport concret.
En cas d’un reconeixement de màxim nivell o ascens d’un equip el reconeixement es realitzarà
en el menor temps possible des de la sol·licitud o constància.
Els períodes de sol·licitud seran, per tant:
De setembre a juny, per esports que es computin per cursos.
De gener a desembre, per altres modalitats.

Esportistes de base i absoluts
NI1 Podi a Campionat del Món* | Medallista JJOO*
NI2 Podi a Campionats d’Europa*
NI3 Podi a Campionats Estatals
NI4 Podi a Campionats de Catalunya
NI5 Podi a Campionat Territorial

Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu
Diploma

En cas que un esportista en una temporada hagi assolit diferents podis en diferents campionats
s’establirà com a reconeixement el del màxim nivell.
*En cas de participació en aquests campionats, i no assolir podi, s’estableix el trofeu inferior al
que s’obtindria en cas de fer podi.
En esports individuals que tenen participació per equips, si l’esportista és resident al Sant Gregori
i participa en un equip de fora el municipi es farà el reconeixement a l’esportista en concret. A
partir de NI3.
També es podran reconèixer esportistes que hagin participat en esdeveniments esportius
singulars.
Esports d’equip
NE1 Ascens de categoria
NE2 Lluita per ascens categoria (play-off)

Trofeu per equip i diplomes
Trofeu per equip i diplomes

Trajectòria
NT Trajectòria esportiva

Trofeu

