BASES RECONEIXEMENTS NIT DE L’ESPORT DE RUBÍ.
TROFEU RUBEO D’OR
1 .- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Rubí reconeix el treball, l’esforç i l’èxit esportiu de les entitats esportives i dels
esportistes de Rubí, ja que ells són una part important de la força i la dinàmica social com a
ciutat esportiva.
Aquest reconeixement es concreta en el lliurament d’un trofeu als següents tipus d’èxits
esportius:
1. Reconeixement trofeu Rubeo d’Or per a l’èxit esportiu durant la temporada 2017–2018 i
èxits esportius aconseguits entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018.
2. Reconeixement trofeu Rubeo d’Or als valors en la participació als Jocs Esportius Escolars.
“En volem cinc”.
3. Reconeixement trofeu Rubeo d’Or a la participació d’esportistes de Rubí en fases finals de
campionats d’Espanya, d’Europa, Mundials i/o Jocs Olímpics.
4. Mencions especials a esportistes de Rubí que donen imatge a la ciutat de Rubí.
5. Reconeixement a la col·laboració amb l’esport de Rubí (institucional).
6. Premi especial Rubeo d’Or a la trajectòria esportiva a la ciutat (institucional).

•

Tots els esportistes i entitats que hagin obtingut un reconeixement esportiu durant la
temporada 2017–2018 i el període establert entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost
de 2018.

2 .- DESTINATARIS
Es faran reconeixements a:
•
•

Esportistes nascuts o empadronats a Rubí.
Entitats esportives de Rubí.

3 .- RECONEIXEMENTS ESTABLERTS
Amb la voluntat de poder fer una proposta per determinar les diferents categories per ser
objecte de reconeixement, s’ha demanat a les entitats esportives de la ciutat quins han
estat els seus èxits esportius. En aquesta petició s’ha tingut en compte que l’èxit esportiu
haurà d’haver-se obtingut durant la temporada esportiva 2017–2018, establint aquesta
entre les dates 1 de setembre de 2017 i fins al 31 d’agost de 2018.
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L’ha concreció del reconeixement queda explicada de la següent forma:
1. Reconeixement Rubeo d’Or per l’èxit esportiu durant la temporada esportiva 2017–2018 i
èxits esportius aconseguits entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018.

Tindran reconeixement els equips de les entitats esportives i/o esportistes de la ciutat de
Rubí campions de competicions oficials federatives a nivell territorial, autonòmic o estatal.

2. Premi Rubeo d’Or als valors en la participació als Jocs Esportius Escolars. “En volem cinc”.

Aquest reconeixement està vinculat a la participació als Jocs Esportius Escolars i al
programa “En volem cinc”. Es premiaran les tres entitats de Rubí participants en les
competicions organitzades des del Consell Esportiu Vallès Occidental Terrassa, que hagin
aconseguit una millor puntuació en valors. Optaran a aquests reconeixements les entitats
que tinguin 3 o més equips.
3. Premi Rubeo d’Or per la participació d’esportistes de Rubí en campionats d’Espanya,
d’Europa, Mundials i/o Jocs Olímpics.

Podran optar a aquest reconeixement esportistes masculins o femenins rubinencs i equips
relacionats amb la participació en fases finals de campionats d’Espanya, d’Europa, Mundial
i/o Jocs Olímpics.
4. Mencions especials a esportistes de Rubí que donen imatge de Rubí i que fan una pràctica
esportiva fora de la ciutat.

Podran optar a aquesta menció els esportistes que estan practicant esport fora de Rubí i
tenen una significació important per l’esport de la ciutat.
5. Reconeixement a la col·laboració amb l’esport de Rubí.

L’Ajuntament de Rubí reconeixerà la col·laboració amb l’esport de la ciutat a aquells
esportistes o entitats que no són de Rubí.
6. Reconeixement especial Rubeo d’Or a la trajectòria esportiva a la ciutat (institucional).

Aquest reconeixement és en base a la trajectòria esportiva en l’esport local. Serà concedit
directament per l’alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí. Serà una persona vinculada al món
de l’esport de Rubí que hagi destacat per la seva dedicació, treball, esforç, civisme o també
per organitzar, difondre i donar suport a l’esport de Rubí.
Les modalitats 3 (Europa, Mundials i/o Jocs Olímpics), 4, 5 i 6 faran inscripció en el llibre d’Or
de l’Esport de la ciutat de Rubí.
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