JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE LA SEGARRA
NORMATIVA GENERAL
Curs 2017-2018

OBJECTIUS
Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa planificat i dirigit pel
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell
Català de l’Esport i el Departament d’Educació, que té com a objectius principals:
-

Promocionar i fomentar la pràctica esportiva a nivell escolar.

-

Cercar la màxima participació a nivell escolar.

Impulsar un model esportiu que inclogui els vessants: educatiu, recreatiu i
competitiu.

FASES ORGANITZATIVES

-

FASE COMARCAL: Dins l’àmbit de la comarca de la Segarra. Organitzada
pel Consell Esportiu de la Segarra juntament amb els Ajuntaments de la
comarca.

-

FASES SECTOR/TERRITORIAL: Dins de l’àmbit de la província de Lleida.
Organitzada pels Consells Esportius de la província. Esports d’associació: 12 i
13 de maig. Esports individuals: 19 i 20 de maig

-

FASES NACIONAL: Dins de l’àmbit de Catalunya. Organitzada per l’UCEC i
els Consells Esportius. Esports d’associació: 26 i 27 de maig. Esports
individuals: 2 i 3 de juny.

1.-CATEGORIES DE COMPETICIÓ
1.1.-Els/les esportistes es distribuiran en les categories en funció del seu any de
naixement.
1.2.-Excepcionalment, i sempre amb l’objectiu d’afavorir la creació d’equips o la
participació de tots/es els/les esportistes, es permetrà la participació d’esportistes que
cursin un determinat cicle o categoria en activitats de la categoria immediatament
superior a la del cicle que cursin, sense perdre la seva categoria.
1.3.-Tots aquells equips que, per motius justificats, vulguin incloure jugadors/es de
categoria superior (repetidors/es), hauran de presentar prèviament una instància al
Consell especificant els motius de la seva demanda, si no es realitza abans de la trobada
es tindrà que aprovar pel responsable o tècnic de la trobada.
1.4.-En qualsevol cas, el Comitè de Competició es reserva el dret de demanar la
documentació acreditativa d’edat en qualsevol moment del Campionat Comarcal.
1.5.-En els esports d’associació un/a esportista federat/da podrà participar en la Fase
comarcal dels Jocs Escolars sempre i quan ho faci representant el centre educatiu en el
qual està matriculat durant el curs 2017/2018

CATEGORIA

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria

ANY DE
NAIXEMENT

Prebenjamí

2010 – 2011

Benjamí

2008 – 2009

Alevina

2006 – 2007

Infantil

2004 – 2005

Cadet

2002 – 2003

2.1.-COMPETICIÓ ESPORTS ASSOCIACIÓ (futbol sala i handbol)
-

4 períodes de 10 minuts.

-

Els/les jugadors/es han de jugar mínim una part sencera. En un dels tres primers
períodes. No hi ha màxim.

-

Mínim de jugadors/es per iniciar el partit: 5 jugadors/es. Màxim: 12 jugadors/es.

-

Puntuació per parts: guanyes una període 3 punts, empates 2, perds 1. Aplicació
a totes les categories i esports d’associació.

-

L’àrbitre de cada partit serà el responsable de fer el seguiment de la
puntuació/resultat. Aplicació a totes les categories i esports d’associació.

-

Puntuació per a la classificació en tots els esports: Victòria 3 punts, empat 2
punts, derrota 1 punt. Aplicació a totes les categories i esports d’associació.

2.2.-VALORS EN JOC ESPORTS ASSOCIACIÓ (futbol sala i handbol)
Els punts de valors i els punts de competició passaran a formar part d’una única
classificació general, tot quedarà publicat a la web del CES. La puntuació serà de l’1 al
5 en cada partit. I serà l’àrbitre de cada partit l’encarregat de donar la puntuació de
valors.

3- CONDICIONS ESPORTIVES
3.1.-Pertànyer a l’entitat per a la qual participa.
3.2.-Tenir i presentar tramitada la llicència esportiva (amb foto inclosa), no es necessari
a les fases comarcals, per fases territorials I nacional el CES farà les llicencies
pertinents.
3.3.-Cada participant podrà prendre part en els esports que cregui oportuns. D’aquesta
multipràctica esportiva se’n faran responsables l’entitat a la qual pertany i els/les
pares/tutors.
3.4.-Coneixedor/a de les condicions per a la participació dels Jocs Esportius Escolars de
la Segarra: normativa general, normativa específica. El desconeixement d’aquesta
informació no exclou de la responsabilitat de conèixer-ho.
3.5.-Els/les esportistes federats també podran gaudir de l’esport escolar sense limitació.

4. LLICÈNCIA ESPORTIVA

4.1.-Serà una llicència única per participant i sempre necessària per a esportistes,
entrenadores/es, delegats/des i tutors/es de joc, des de la primera jornada, per participar
en totes les fases territorials i nacionals del JEEC. Obligatòria presentar-la amb la foto
corresponent del participant (sinó es presenta la fitxa amb foto no podrà disputar el
partit, exceptuant els casos en els quals pugui presentar el DNI per acreditar-se).
4.2.-Les llicències tenen un durada d’un curs i les facilitarà omplertes el Consell
Esportiu.
4.3.-Només podran estar a les banquetes les persones amb la llicència degudament
tramitada.
4.4.-. Un/jugador prebenjamí podrà jugar en un equip benjamí; un benjamí en un equip
aleví i així successivament. El procediment invers no està permès exceptuant els casos
específics i previ comunicació amb l’organització.
En cas de fer grups per nivells: si en un grup B de nivell es classifica l’equip A i en un
grup A de nivell es classifica un equip B: l’equip A no podrà ser reforçat pels
jugadors/es de l’equip B sinó per jugadors/es de la categoria inferior.

5- INSTAL·LACIONS DE JOC

5.1.-Tots els equips podran optar a disputar els seus partits a les pistes del seu municipi,
el CES es l’encarregat de distribuir les diverses jornades dels JJEE pels principals
municipis de la comarca sempre que aquestes, s'ajustin pel que fa a mides i marcatges a
les normes oficials i disposin de material i serveis indispensables (material amb bon ús,
instal•lació oberta…).
5.2.-Per als equips es considerarà camp propi qualsevol pista de la seva població on
sigui programada la competició, malgrat tot, sempre s'intentarà que tothom pugui jugar
a la seva pròpia instal•lació.
5.3- El CES disposarà a totes les jornades dels JJEE el material necessari, i la
organització de la infraestructura per a dur a terme els partits. Els equips tindran 5min
per escalfar abans de cada partit, en funció de la temporalització la organització pot
prescindir d’aquest temps. Les pilotes, petos, actes i material d’arbitratge anirà sempre a
càrrec del CES.

6.-VESTUARI

6.1.-Per a prendre part en les competicions, tots/es els/les participants s’hauran de vestir
amb l’uniforme de l’escola o de l’entitat que representin.
6.2.-Quan en un encontre dos equips vesteixin colors tan semblants que pugui provocar
dificultats per a distingir-los, serà l’equip visitant el que haurà de realitzar el canvi de
samarreta; el CES disposarà d’un joc de pitralls per poder deixar a l’equip visitant en
cas de no disposar de canvi de samarreta.
6.3.-Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica, arracades, així
com qualsevol objecte que pogués ser perillós per a la resta de jugadors/es. Es recomana
als/les esportistes portar el cabell recollit.

7.-INSCRIPCCIONS
7.1- Les inscripcions es podran dur a terme fins a 10 dies abans mitjançant l’enllaç que
es facilitarà als correus informatius que els diversos centres educatius i altres entitats
faran difusió. La inscripció pot fer-la la persona responsable de l’equip.
7.2- Les inscripcions també es podran realitzar en format paper mitjançant el full
d’inscripció adjunt a continuació per mitjà del mestres de E.F de cada Centre que seran
els encarregats de fer-ho arribar al consell esportiu (consellesportiu@ccsegarra.cat)
7.3-Un cop realitzada la inscripció de l’equip rebran tota la informació de les trobades
per via Mail. Resultats, calendaris, normativa....

8.-ASSEGURANÇES
8.1-Tots/es els participants hauran d’estar assegurats dins del ZENIT, els centres
educatius que ja utilitzin aquest sistema per assegurar els alumnes ja ho tindran fet,
d’altra banda els que no, els CES al rebre els inscrits els introduirà al ZENIT i emetrà un
rebut de l’assegurança, cada centre ha de decidir qui es farà càrrec d’aquest cost, si el
centre, les famílies o l’AMPA. Aquesta assegurança és valida per tot el curs escolar i
per totes les jornades indiferentment de l’esport que es practiqui.

