Els 5 ens jocs escolars, la gran festa de l’esport de promoció

Jocs Escolars

Més de 60 nens i nenes d’entre 7 i 18 anys participaran en els cinquens jocs escolars, el
dissabte a Girona, practicant
eslàlom amb cadira de rodes,
boccia
i
futbol sala
. La trobada posarà el punt final a la temporada de promoció de la Federació.
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Girona serà la seu de l’esport de promoció de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics
Cerebrals (FECPC). La festa final que els més petits, i els no tan petits, fa setmanes que
esperen. La trobada final per coronar els últims campions d’
eslàlom
,
boccia
i
futbol sala
; els últims moments per compartir somriures, amistats i experiències.

El Campionat de Catalunya de Futbol Sala de Promoció serà l’encarregat de donar el tret
de sortida a la jornada a un quart de 10 amb el primer partit. I també el que s’allargarà més i
abaixarà la persiana, just abans de l’entrega de trofeus i medalles. Mentre el
FS Castelldefels Luna Llar
intentarà tancar una temporada magnífica amb el doblet, l’
Escola Disport FC
s’esforçarà per revalidar el títol aconseguit l’any passat. A més, l’
Adiam Racing Sedano
, l’
EF Viladecavalls
i l’
AE Badalonès
buscaran donar la sorpresa i trencar la dinàmica.

Tres quarts d’hora més tard, a les 10 hores, s’iniciaran les competicions d’eslàlom amb
cadira de rodes
i
de
boccia
, al Pavelló Municipal de Palau 2. En aquestes modalitats, però, només hi haurà competició en
determinades categories. En eslàlom, per exemple, es disputarà el campionat de promoció en
categoria
WS1A, WS2M i WS4 mixt
; i en Boccia les esportistes competiran dividides entre
BC3
i
manual
.

A quarts de 3 h de la tarda, quan hagin finalitzat els campionats de futbol i boccia, es durà a
terme l’entrega de trofeus i medalles. En el cas del futbol també s’entregaran els
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reconeixements a la temporada regular. Les medalles i trofeus de l’eslàlom s’entregaran quan
acabi aquesta modalitat esportiva, a mig matí.
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