JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL GARRAF
NORMATIVA GENERAL: CURS 2017 - 2018
Condicions esportives

Estructura dels Jocs Escolars
FASE COMARCAL: Dins de l’àmbit de la comarca del Garraf.
Organitzada pel Consell Esportiu del Garraf juntament amb els
ajuntaments de la comarca.
FASE TERRITORIAL: Dins de l’àmbit de la província de Barcelona.
Organitzada pels Consells Esportius a través de l’Agrupació Territorial
de Consells Esportius de Barcelona (ATCEB) i sota la coordinació
de la Representació Territorial de Barcelona del Consell Català de
l’Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC).
Hi participaran el nombre d’equips i esportistes que estableixi la
convocatòria de les Finals Territorials.
FASE NACIONAL: Dins de l’àmbit de Catalunya. Organitzada per
la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), sota la
coordinació del Consell Català de l’Esport, mitjançant els seus
comitès organitzadors.

Poden participar a les activitats dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya (JEEC) tots els centres d’ensenyament, clubs i
associacions de la comarca del Garraf que ho desitgin.
La participació als JEEC s’obre a tots els esportistes (federats/des i
no federats/des). Tot i que es tindran en compte les limitacions
establertes en la normativa tècnica de cada esport.
Tots els esportistes dels JEEC han de participar en les activitats
de la categoria que els correspon segons la data de naixement.

Esports d’Associació
Excepcionalment, en el cas dels centres educatius, AEE i AMPA,
es permetrà la participació en els esports d'associació d'aquells
alumnes del propi centre que hagin repetit un sol curs, i en les
condicions marcades per les normatives tècniques:

Edats i categories
Prebenjamins nascuts/des els anys
Benjamins nascuts/des els anys
Alevins nascuts/des els anys
Infantils nascuts/des els anys
Cadets nascuts/des els anys
Juvenils nascuts/des els anys

10-11
08-09
06-07
04-05
02-03
00-01

a) Que no hi hagi equip de la mateixa entitat de la categoria que li
correspon a l’esportista repetidor/a (*) per la data de naixement.
b) Es permet la participació d’1 esportista repetidor/a (*) i, en el cas
de sol·licitar la participació de més esportistes, l’entitat haurà
d’adreçar una sol·licitud al comitè organitzador corresponent amb
l’antelació suficient i els arguments en què es sustenta la sol·licitud.
(*) Es considera repetidor/a l’esportista que sigui de l’any immediatament
anterior al de la categoria en la que està inscrit l’equip, exceptuant els
esportistes amb patologies especials.

Es permet la participació d'equips mixtes en totes les categories.
Aquest aspecte es concretarà en la normativa tècnica de cada
esport.
Les condicions generals que s’aplicaran a tots els esports, amb
independència de què la normativa tècnica específica n’hi afegeixi
alguna més són les següents:
a) Els equips mixtes participaran en la competició mixta, sempre
que sigui possible.
b) Quan no hi hagi competició mixta d’un determinat esport i/o
categoria, l’equip participarà:
b.1) En la competició masculina si té com a mínim 2 nens
b.2) En la competició femenina, si té 1 nen i no hi ha equip
masculí de la mateixa entitat i categoria
b.3) En el cas que una entitat no tingui el mínim de nenes per
formar un equip que competeixi en una determinada
categoria femenina, l’entitat podrà sol·licitar la participació de
més d’1 nen al comitè organitzador corresponent, amb
l’antelació suficient i els arguments en què es sustenta la
sol·licitud.
A tots els esports, els partits seran de 4 quarts. I per afavorir la
participació de tots els esportistes, cadascun jugarà com a mínim
una part.

Fins aleví, cada part començarà amb el marcador a 0.
El resultat sortirà de les parts guanyades per cada equip:
- Part guanyada: 3 punts
- Part empatada: 2 punts
- Part perduda: 1 punt
A la classificació, la puntuació serà la mateixa.

Esports Individuals
Tots els esportistes dels JEEC han de participar en les activitats
de la categoria que els correspon segons la data de naixement.

Per prendre part a les activitats:
- Tots/es els /les participants (esportistes, entrenadors/es i delegats/des)
hauran d’estar en possessió del corresponent carnet d’esportista,
vigent per a la temporada en curs.
- Pertànyer a l’entitat per a la qual participa.
- Cada participant podrà prendre part en els esports que cregui
oportuns. D’aquesta multi-pràctica esportiva se’n faran responsables
l’entitat a la qual pertany i els pares.
- Els canvis d’entitat durant el curs únicament seran autoritzats
pels organitzadors.

Forma de pagament

Inscripcions
Esports d’Associació (d’equip)
FITXA D’ENTITAT: fins el 24 de setembre de 2017.
FULL D’INSCRIPCIÓ D’EQUIP: fins el 8 d’octubre de 2017.
RELACIÓ D’ESPORTISTES (ZENIT): fins el 22 d’octubre de 2017.

1. El dia 20 de cada mes us farem arribar una factura en
concepte dels esportistes inscrits els darrers 30 dies. El pagament
d’aquesta factura caldrà realitzar-lo mitjançant ingrés o
transferència bancària abans del dia 25 del mateix mes.
2. Amb data 10 de gener facturarem les inscripcions dels equips
participants a la competició (nº d’equips inscrits x €)

Esports Individuals
FITXA D’ENTITAT: fins el 24 de setembre de 2017.
FULL D’INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL: fins el 8 d’octubre de 2017.
RELACIÓ D’ESPORTISTES (ZENIT): fins el 22 d’octubre de 2017.

Qualsevol factura no pagada en els terminis establerts comportarà
la impossibilitat de tramitar noves altes i la suspensió temporal de
les fitxes incloses en la mateixa.

Un cop enviada la relació d’esportistes, s’haurà de lliurar al CEG:
- 1 fotografia de carnet amb el nom de l’esportista escrit al dors.
Quotes d’inscripció
Fitxa d’Esportista:
- 15,50€ Esports individuals
- 15,50€ Esports d’associació
- 80,00€ Inscripció per Equip
Fitxa Entrenadors, delegats i Àrbitres:
- 15,50€

Assegurança esportiva
D’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2000 pel qual
s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, es determina en relació
a les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva
que tots/es els/les participants, entrenadors/es i delegats/des dels
JEEC han d’estar acollits als beneficis d’una assegurança esportiva
que inclogui, com a mínim, una cobertura que garanteixi:
- Les indemnitzacions eventuals.
- La responsabilitat civil adequada als riscos que comporti l’activitat.
- L’assistència sanitària.

Què fer en cas d’accident ?
En cas d’accident, abans d’actuar s’haurà de valorar la gravetat i
evitar que es produeixin més danys col·laterals per avisar, en
funció de la urgència, al canal d’ajuda adequada.
Si hi ha danys corporals però no és un cas d’urgència vital, la
companyia d’assegurances FIATC disposa d’una xarxa de metges
i centres sanitaris on es podrà adreçar per obtenir l’assistència
necessària.

Per accedir a l’assistència mèdica és imprescindible informar de
l’accident a la companyia asseguradora trucant al telèfon
(24 hores):

Instal·lacions
Tots els equips podran optar a disputar els seus partits a les pistes de la seva entitat i/o municipi sempre que aquestes, s’ajustin
pel que fa a mides i marcatges a les normes oficials i disposin de
material i serveis indispensables.

Horaris
Les franges horàries per poder disputar els partits de JEEC són:
• Divendres de 18.00 a 20.00 hores.
• Dissabtes de 09.00 a 14.00 hores.
En el cas que els dos equips es fiquin d’acord per jugar en un horari
diferent a les franges horàries determinades, hauran de comunicarho, i a la vegada ser autoritzat, pel Consell Esportiu del Garraf.

902 102 264
Podeu consultar les CONDICIONS de l’assegurança a l’adreça:
http://cegarraf.cat/wp-content/uploads/Protocol-Accidents.pdf

Esportistes/ Entrenadors/ Delegats/ Àrbitres:
Pòlissa Esportiva amb FIATC: 57-215 (UCEC)

Material
Abans de l’inici del partit cada equip estarà obligat a oferir una
pilota en les degudes condicions a l’àrbitre, el qual escollirà la més
idònia per a la competició.
En cas d’haver de suspendre un partit per manca d’una pilota
adient, aquest seria programat per a la setmana següent amb
totes les despeses d’organització a parts iguals, a càrrec dels dos
equips que han incomplert aquesta norma.

Vestuari

les circumstàncies així ho aconsellin. Sempre que l’organització
informi de la suspensió del partit, no és necessària la presència
del responsable de l’equip a la pista. En cas contrari es
considerarà incompareixença.

Ajornament de partit
Els equips que juguin com a locals i vulguin ajornar un partit,
caldrà que omplin el formulari de la web de canvi d’hora, lloc
i instal·lació fins el dimarts a les 18 hores anterior a la data del
partit.

Per a prendre part en les competicions, tots els participants
s’hauran de vestir amb l’uniforme de l’escola o de l’entitat que
representin.

Els equips que juguin com a visitants necessitaran la conformitat
de l’equip contrari. La conformitat es donarà omplint el
formulari de la web fins el dimarts a les 18 hores anterior a la
data del partit.

Quan en un encontre dos equips vesteixin colors tan semblants
que pugui provocar dificultats per poder distingir-los, serà l’equip
visitant el que haurà de realitzar el canvi de samarreta. En els
esports que per normativa requereixi, caldrà que els jugadors
portin a la samarreta la numeració pertinent.

Si per qualsevol motiu , justificable, els dos equips acorden
ajornar un partit fora del termini previst , caldrà que l’equip
que jugui com a local faci arribar al Consell el formulari de
la web abans de les 13 hores del dia anterior a la data del
partit.

Suspensió de partits

El cost d’aquest ajornament (15€) serà facturat a l’equip
local.

El tutor de joc de cada partit, prèvia consulta als responsables dels
equips i, en última instància, l’organització, estarà facultat per
suspendre les competicions si les inclemències del temps o

No s’acceptarà cap canvi telefònicament.

Els ajornaments no imputables als equips, o per requeriment
dels/les responsables dels jocs, seran novament programat per
l’organització. En aquest cas , el/la coordinador/a de cada entitat
haurà de posar-se en contacte amb les oficines del Consell
Esportiu del Garraf el matí del dimecres immediat a la suspensió
per tal d’informar-se de la nova data assenyalada.
La ignorància de la programació per incompliment d’aquesta
norma no eximeix la responsabilitat de no presentar-se a una
competició.

Retirades – Incompareixences
Tots els equips hauran de començar a l’hora assenyalada en el
programa. La incompareixença no justificada d’un equip passats
15 minuts de l’horari indicat en el calendari, implicarà la pèrdua
del partit.
La primera i segona incompareixença, no justificada, d’un equip
serà sancionada amb la pèrdua d’un punt a la classificació.
La tercera incompareixença serà considerada com a retirada
voluntària. També serà considerada com a retirada l’exclusió de la
competició decretada per un dels Comitès Disciplinaris.
La retirada d’un equip durant la competició serà sancionada amb
la penalització de 50 €.

Reclamacions
Hauran d’ésser anotades pel delegat i/o entrenador de l’equip
darrera l’acta. Dins de les 48 hores d’haver estat signada la
reclamació, caldrà que sigui confirmada per un escrit del centre.
En cas de no complir aquest requisit la reclamació serà
desestimada.
En recursos referents a l’edat i condició acadèmica dels participants,
podran ésser presentats en qualsevol moment fins a la finalització del
campionat. Totes les reclamacions s’adreçaran al Comitè
de Competició, que resoldrà seguint les “Normes de competició i
Disciplina Esportiva” dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Arbitratges/Jutges = “Tutors de Joc”
Els àrbitres/Jutges seran responsabilitat de la mateixa organització
i passaran a anomenar-se “Tutors de Joc”.
En cas d’incompareixença del tutor de joc a un encontre o competició
seran sempre els delegats o col·laboradors els qui hauran de
desenvolupar aquesta tasca, sempre de comú acord per ambdues
parts, però mai es deixarà de jugar un encontre o de portar a terme
una competició per aquesta circumstància.
Les actes dels encontres jugats en aquests casos, seran lliurades
dins les 24 hores següents al Consell Esportiu a fi que el Comitè
de Competició pugui donar per vàlid el resultat.

Reglament disciplina esportiva
Per a qualsevol incident, amonestació, conducta antiesportiva..., el
Comitè de Competició aplicarà el reglament de Disciplina Esportiva
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Secretaria
L’horari d’atenció al públic per a la temporada 2017-2018 serà:
Matí:
De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.

També atendrem les peticions d’altres activitats que no estan relacionades en aquest resum dels esports i modalitats convocades als JEEC.
Aquesta Normativa s’aplicarà en aquelles competicions
comarcals organitzades pel Consell Esportiu del Garraf, en el
programa dels JEEC.
Aquelles competicions intercomarcals o supracomarcals
organitzades per altres Consells Esportius es regiran per la
Normativa específica de la UCEC, l’Agrupació Territorial o del
Consell Esportiu organitzador.

Tarda:
Dilluns, dimecres i dijous de 16:00 a 19:00 hores.

Calendari de reunions
Sala Polivalent
Complex Municipal de Futbol
Rambla Sant Jordi, s/n - Vilanova i la Geltrú

Activitats
Esports individuals:
Cros
Escacs
Natació

Gimnàstica Artística
Gimnàstica Rítmica

Atletisme pista
Patinatge Artístic
Tennis Taula

Esports d’associació:
Futbol Sala
Bàsquet
Voleibol

Futbol - 7
Handbol
Hoquei patins

REUNIÓ PRESENTACIÓ JEEC:
- Dijous,

5 d’octubre de 2017 a les 18:00 hores

A aquestes reunions és convenient que hi assisteixin els
COORDINADORS de les diferents ENTITATS, ja que és on
s’explicarà el desenvolupament dels JEEC.

Esports d’associació: Data prevista inici: 4 de Novembre ‘17
- 19 d’octubre de 2017 a les 18:00 hores: Mini-Bàsquet i Bàsquet.
- 19 d’octubre de 2017 a les 18:45 hores: Futbol Sala.
- 19 d’octubre de 2017 a les 19:30 hores: Futbol a 7.
- 19 d’octubre de 2017 a les 20:15 hores: Handbol.
- 19 d’octubre de 2017 a les 21:00 hores: Voleibol.
A aquestes reunions és convenient que hi assisteixin els
DELEGATS dels diferents EQUIPS, ja que és on s’explicarà el
desenvolupament de les activitats.
Lliurament de calendaris / 1ª jornada:
setmana del 23 d’octubre de 2017.

Esports individuals: (modalitat individual i equip/conjunt):
- A determinar en funció de les inscripcions.
A aquestes reunions és convenient que hi assisteixin els
DELEGATS dels diferents EQUIPS, ja que és on s’explicarà el
desenvolupament de les activitats.

Valors en l’Esport: “Juguem Net”
Amb l’objectiu de premiar les accions positives de l’Esport i el Joc
Net en totes les jornades, activitats, o competicions que formin
part del JEEC, tant per als esports individuals com per als esports
d’equip, s’utilitzarà:
Sistema Paral·lel de puntuació i classificació:
Aquest sistema es caracteritza per l’existència de dos
puntuacions en una mateixa competició esportiva, i és aplicable
tant a la competició com a la classificació que se’n derivi.
• Una puntuació esportiva, atenent el resultat de la
competició.
• Una puntuació de valors, atenent a uns paràmetres
fixats a l’inici de curs on estan implicats els
diferents agents esportius del JEEC (esportistes,
entrenadors/delegats i pares/mares).
D’aquesta manera es pretén conscienciar de la necessitat de
realitzar una competició que fomenti l’educació dels infants i els
joves a través dels Valors de l’Esport.

