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Els Ranking Games son un esdeveniment esportiu per a empreses, corporacions i institucions amb 
vocació guanyadora i competitiva, que promou l’esport com un eix de vertebració interna i un 
aparador de la pròpia marca. 
L’objectiu és l’èpica esportiva i la promoció de marca mitjançant equips competitius i compromesos 
professional i personalment amb l’empresa, corporació o institució a la que representen en 
l’esdeveniment. 
En els Ranking Games participen empreses, corporacions i institucions representades per equips 
formats per empleats o persones vinculades. 
 
Participar als Ranking Games 
L’ambit geogràfic dels Ranking Games no està delimitat, encara que prioritàriament es promourà dins 
el territori de proximitat a la seu organitzadora, que en aquesta primera edició dels Ranking Games 
serà Catalunya. 
 
Categories de participació 
·M4 Equips composats per 4, 5 o 6 homes majors d’edat. 
·W4 Equips composats per 4, 5 o 6 dones majors d’edat. 
·MW Equips composats per 2 o 3 homes i 2 o 3 dones majors d’edat. 
Cada categoria conformarà un quadre competitiu propi i independent de les altres dues categories. 
Una empresa, corporació o institució podrà presentar més d’un equip en cadascuna de les categories 
o només presentar-ne en una d’elles. 
 
Cada equip, conjuntament o per parelles, competirà en les 7 especialitats esportives. 
 
Totes les competicions i activitats dels Ranking Games tindran lloc en un sol cap de setmana, de 
divendres a diumenge. 

 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 

DIVENDRES 15 D’OCTUBRE  
MATÍ: 
Apertura del Ranking Center. 
TARDA: 
Inauguració. Sala Auditori de La Polbla de Mafumet. 
Bàsquet 3×3. Competiran els equips al complert. 
  
DISSABTE 16 D’OCTUBRE 
MATÍ: 
Running10km. Competiran els equips al complert. 
TARDA: 
Pàdel. Competirà una parella per equip. En el cas dels equips mixtes, haurà de ser 1 dona i 1 home. 
Tennis Taula. Competirà una parella per equip. En el cas dels equips mixtes, haurà de ser 1 dona i 1 home. 
  
DIUMENGE 17 D’OCTUBRE 
MATÍ: 
Natació. Competiran 2 membres per equip. En el cas dels equips mixtes, haurà de ser 1 dona i 1 home. 
Ciclisme BTT. Competiran 2 membres per equip. En el cas dels equips mixtes, haurà de ser 1 dona i 1 
home. 
Sogatira. Competiran els equips al complert. 
Lliurament de premis i medalles 
A la carpa del Pavelló La Pobla de Mafumet 

 

mailto:ipatarragona@ipatarraogona.org
http://www.ipatarragona.org/
https://rankingames.world/ranking-center/
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MODALITATS ESPORTIVES: 
 
SOGATIRA 

 
BÀSQUET 3X3 

 

 
 

TENNIS TAULA 

 
PÀDEL 

 
 

 
 

 
 

Es disputarà per eliminació directa. Els enfrontaments 
de la primera fase eliminatòria s’establiran per sorteig. 
Els equips guanyadors passaran a la següent ronda 
que també serà per eliminació directa, fins obtenir una 
classificació final de la disciplina. 
 

2 temps de 10 minuts de joc efectiu o el primer que arribi 
a 21 punts o més. Les substitucions seran tantes com 
vulgui cada equip, sempre a joc aturat. Per la resta regirà 
el Reglament de la Federació Catalana de Bàsquet. 
Es faran grups eliminatoris en la fase prèvia i l’organització 
decidirà, en funció dels equips inscrits en cada categoria, 
com es disputen les fases següents. 
 

Els partits es disputaran a 3 sets de 11 punts. Es fan 
grups eliminatoris en la fase prèvia i l’organització 
decidirà, en funció dels equips inscrits en cada 
categoria, com es disputen les fases següents. 
 

Els partits es disputaran a 9 jocs directes. Es faran grups 
eliminatoris en la fase prèvia i l’organització decidirà, 
segons els equips inscrits en cada categoria, com es 
disputen les fases següents. La puntuació que obtrindrà 
cada equip s’establirà a partir de la classificació final de 
l’equip segons la taula de puntuació dels RANKING 
GAMES. 
 

mailto:ipatarragona@ipatarraogona.org
http://www.ipatarragona.org/
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NATACIÓ 

 
 
 
 

 
RUNNING 10 Km. 

 
 

CICLISME BTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es disputarà una única prova amb 3 estils, en piscina 
coberta de 25 metres. Cadascun dels 2 integrants de 
l’equip haurà de competir individualment en la prova en la 
que es neda sense interrupció en 3 estils: 100 metres 
esquena, 100 metres braça i 200 metres lliure. La prova 
estarà cronometrada. El temps conjunt dels 2 integrants 
de l’equip serà el temps de referència per determinar la 
classificació de l’equip. En el cas que algun integrant no 
finalitzi la prova se li adjudicarà el pitjor temps dels 
participants de la categoria de l’equip. 
 

Distància 4 voltes al circuit equivalents a 10km. La sortida 
serà conjunta de les 3 categories i amb xip i dorsal per a 
cada participant. El temps conjunt dels 4 integrants de 
l’equip serà el temps de referència per determinar la 
classificació de l’equip. En el cas que algun integrant no 
finalitzi la prova se li adjudicarà el pitjor temps dels 
participants dins de la categoria de l’equip. 
 

Distància 4 voltes al circuit equivalents a 36km. La 
sortida serà conjunta de les 3 categories i amb xip i 
dorsal per a cada participant. El temps conjunt dels 2 
integrants de l’equip serà el temps de referència per 
determinar la classificació de l’equip. En el cas que algun 
integrant no finalitzi la prova se li adjudicarà el pitjor 
temps dels participants de la categoria de l’equip. 
 

mailto:ipatarragona@ipatarraogona.org
http://www.ipatarragona.org/
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
 
NOM I COGNOMS  

EMAIL  

TELÈFON  

NÚMERO DE SOCI  

DNI  

 
 
RECORDAR QUE LA INSCRIPCIÓ ÉS GRATUÏTA PELS MEMBRES DE IPA TARRAGONA. 
INSCRIU-TE I FORMA PART DE L’EQUIP DE IPA TARRAGONA. 
 
 

mailto:ipatarragona@ipatarraogona.org
http://www.ipatarragona.org/

