
 

 

VI MEMORIAL ENRIQUE BELTRÁN 
 CAMP A TRAVÉS 

 
El  memorial  Enrique  Beltrán  és  una  carrera  popular  nascuda  als  instituts  d’educació 
secundària de la ciutat de Castelló i de la qual la Universitat Jaume I s’ha sentit partícip des 
dels inicis i amb la qual ha col∙laborat tant com ha pogut. 
 
S’origina com a homenatge pòstum al treball realitzat pel professor Enrique Beltrán, com un 
dels majors impulsors de l’esport a la ciutat de Castelló. 
 
En  les seues dues primeres edicions,  la carrera es va organitzar als voltants de  l’auditori de 
Castelló i la part tècnica (inscripcions, muntatge del circuit, etc.) es va realitzar amb l’esforç 
de professorat d’Educació Física dels diferents instituts participants. A més, l’activitat va ser 
molt ben acollida i van arribar a participar‐hi més de deu centres de Castelló capital i dos de 
la província.  
 
Des de la tercera edició, celebrada al febrer de 2014, la Universitat Jaume I, a través del seu 
Servei  d’Esports,  va  passar  a  encarregar‐se  de  l’organització,  sempre  respectant  l’esperit 
original de l’esdeveniment i comptant amb la col∙laboració del professorat d’Educació Física 
dels centres participants. 
 
Pensem que podem aportar la nostra experiència al camp de l’organització d’esdeveniments 
i que, al mateix temps, podem veure complits diversos objectius importants de l’UJI com ara 
el fet d’estar oberts a la societat de Castelló i, d’altra banda, donar a conèixer la Universitat 
al futur estudiantat universitari. 
 
L’experiència de les darreres edicions no va poder ser més positiva i esperem poder millorar‐
la enguany tant des del punt de vista organitzatiu com en nombre de participants. El foment 
de  l’ús  del  valencià  i  la  promoció  de  l’estudi  de  titulacions  en  la  nostra  llengua  estaran 
presents també en l'edició d’enguany amb el suport del Servei de Llengües i terminologia de 
l’UJI. 
 
 



 

 

PROGRAMA TÈCNIC 
 
1. ENTITAT ORGANITZADORA  UNIVERSITAT JAUME I  
Adreça  Av. Sos Baynat, s/n 

12071 ‐ Castelló de la Plana 
Telèfons  964 728804 ‐ 964 729339 
Fax  964 728807 
Adreça electrònica  se@uji.es 
Nom de les persones responsables 
directes de la competició 

Maria Pilar Marín Gil 
Carlos Porcar Blanch 
Javier Rosell Madrid 

 
2. DATES DE REALITZACIÓ  Dijous 2 de febrer de 2017 

 

3. OBJECTIUS 

Realitzar un homenatge pòstum al professor Enrique Beltrán 
per  tal  de  reconèixer  el  seu  treball  en  el  pla  esportiu  a  la 
ciutat de Castelló. 
 
Realitzar una activitat oberta a  la societat de Castelló en  la 
qual participe estudiantat de tots els centres de secundària 
de la ciutat. 
 
Atraure  cap  a  la universitat  estudiantat potencial  com una 
campanya més  de  portes  obertes  perquè  coneguen  l’UJI  i 
totes les seues infraestructures. 
 
 
El  foment  de  l’ús  del  valencià  i  la promoció  de  l’estudi  de 
titulacions en la nostra llengua 
 

 

4. ABAST 

La  competició  està  dirigida  als  centres  de  secundària  i 
batxillerat  de  la  ciutat  de  Castelló  i  província,  tant  públics 
com privats.  
 

 
 



 

 

5. CATEGORIES 

• Categoria  ESO:  estudiantat  de  tercer  i  quart  d’ESO, 
masculí i femení. Nascuts en els anys: 2001 i 2002. 
 

• Categoria  batxillerat:  estudiantat  de  primer  i  segon 
de batxillerat, masculí  i  femení. Nascuts en els anys: 
1998, 1999 i 2000. 

 
• Categoria  promoció:  Amb  dues  curses,  una  per  l’ 

estudiantat  de  tercer  i  quart  d’ESO  i  una  altra  per 
l’estudiantat de primer  i segon de batxillerat que no 
participen  en  les  altres  dues  categories.  Aquesta 
categoria és mixta. 

 
6. INSCRIPCIONS 

 

Cada  IES pot  inscriure  l’estudiantat que determine el Servei 
d’Esports per a cada una de les categories competitives, ESO 
i  batxillerat,  tant  masculina  com  femenina.  El  nombre 
d’esportistes  per  categoria  depèn  dels  centres  que 
confirmen la intenció de participació. 
 
En la categoria de promoció es permet la participació de tot 
l’estudiantat que els centres inscriguen. 

Dates límit d’inscripció 

Intenció de participar: els centres han d’informar el Servei 
d’Esports de l’UJI de la seua intenció de participar fins al 9 
de gener de 2017. 
 
La inscripció d’esportistes per a totes les categories s’ha de 
realitzar mitjançant formulari electrònic enviat per 
l’organització, del 10 al 27 de gener de 2017. 

Forma d’inscripció  
Mitjançant un formulari que el Servei d’Esports enviarà a 
tots els centres que hagen confirmat la seua intenció de 
participar. 

 
7. ACREDITACIONS DELS I DE LES ESPORTISTES 

Recollida dorsals 
Els  IES participants es  responsabilitzen de  recollir  i  repartir 
entre  els  seus  i  les  seues  esportistes,  tant  els  dorsals  com 
aquells mitjans de control de cronometratge que establisca 



 

 

l’organització.  
 
La recollida es realitzarà al lloc habilitat pel Servei d’Esports, 
al costat del circuit, el mateix dia de la prova. 

 
8. COMPETICIÓ I HORARIS 
Categoria promoció BATXILLERAT  Prova mixta: distància aproximada 2 km a les 10.00 h 
Categoria promoció ESO  Prova mixta: distància aproximada 2 km a les 10.20 h 

Categoria ESO (tercer i quart curs)  Prova femenina: distància aproximada 1 km a les 10.40 h 
Prova masculina: distància aproximada 2 km a les 11.00 h 

Categoria batxillerat  Prova femenina: distància aproximada 2 km a les 11.20 h 
Prova masculina: distància aproximada 4 km a les 11.50 h 

 
9. CONTROL DE TEMPS 
Característiques   Cronometratge amb sistema de xips. 
 
10. CLASSIFICACIONS I TROFEUS 
Horari de lliurament de trofeus  12:30 h 
Trofeus o medalles als tres primers classificats i classificades en les categories d’ESO i batxillerat. 
Premis, que ha d’establir l’UJI, als cinc primers centres classificats tenint en compte la classificació 
conjunta de les dues categories tant masculina com femenina. 
A més, es realitzarà un sorteig de material esportiu entre tots i totes els participants en la categoria 
de promoció. 
 
 
11. INSTAL∙LACIONS   
Nom de la instal∙lació  Circuit habilitat al campus universitari de l’UJI 
Descripció de la instal∙lació de joc  Terra compactada 

Direcció 
Instal∙lacions a l’aire lliure de la Universitat Jaume I 
Av. Sos Baynat, s/n 
12071 ‐ Castelló de la Plana 

Ubicació de vestidors  A la pista d’atletisme de l’UJI  
Avituallament al lloc de competició  Aigua per als i les participants  
 
12. ASSISTÈNCIA MÈDICA  
Descripció   Ambulància medicalitzada al lloc de la competició. 
 


