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Sant Gregori repeteix experiÃ¨ncia en
lâEscolar BTT Girona en un nou circuit a La
Pineda
Passat lâequador de les proves de lâEscolar BTT Girona d'aquesta tardor de 2019, Sant
Gregori agafa el relleu aquest dissabte 16 de novembre a la tarda a la zona esportiva de La Pineda,
amb un nou circuit mÃ©s dinÃ mic i divertit per tots els nens i nenes respecte a la cita que ja es va
disputar en l'ediciÃ³ de l'any passat.Â
Repetint amb la fÃ³rmula de Girona i MedinyÃ i amb el suport del Consell Esportiu del GironÃ¨s,
sâha contactat amb lâescola de primÃ ria de la localitat per fer una sessiÃ³ didÃ ctica que han
dirigit els tÃ¨cnics de lâEscola de Ciclisme de Sant Gregori conjuntament amb el mestre
dâEducaciÃ³ FÃsica.Â
El format de les proves constarÃ , com Ã©s habitual, de dues proves: una prova similar a una XC i
una altra treballada i escollida per lâescola organitzadora, tipus gimcana. Les dues tindran la
mateixa puntuaciÃ³ i dâaquesta manera els tÃ¨cnics de les escoles podran valorar
lâaprenentatge dels nens i nenes que hi participin. El carÃ cter no competitiu de la jornada ha de
ser la base dâaquestes proves. Els nens rebran algun obsequi de part dels organitzadors, perÃ² no
rebran trofeus per classiﬁcacions.
Des de la DelegaciÃ³ de Girona de la FCC volem posar en valorÂ âesforÃ§ de totes les escoles de
ciclisme per millorar prova darrera prova lâorganitzaciÃ³ i la qualitat dels traÃ§ats dâaquest
Escolar BTT Girona.Â Â
Recordem el calendari de proves del Open Escolar BTT Girona d'enguany:Â
19/10/2019 Torroella de MontgrÃ (Baix EmpordÃ )
27/10/2019 MedinyÃ (GironÃ¨s)
02/11/2019 Girona (GironÃ¨s)
10/11/2019 Banyoles (Pla de l'Estany)
16/11/2019 Sant Gregori (GironÃ¨s)
23/11/2019 VilajuÃ¯ga (Alt EmpordÃ )
30/11/2019 Fornells de la Selva (GironÃ¨s)
MÃ©s informaciÃ³ de la 2Âª Trobada Escolar de Sant Gregori. [1]
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