NOTA INFORMATIVA Nº1
(JEEC 2017-2018)

ENTITATS AMB MÉS D’UN EQUIP PER CATEGORIA
Recordeu que cap esportista pot ser alineat en més d’un equip de la mateixa categoria.
Així , doncs, una jugador/a amb fitxa de l’equip “A” no pot ser alineat amb el “B” ni viceversa.
Alinear un/a esportista que incompleixi aquesta norma serà considerat alineació indeguda i
comportarà la pèrdua de l’encontre i l’amonestació del delegat i l’entrenador.

FITXES ESPORTISTES
Us recordem que per participar en qualsevol activitat dels JEEC és imprescindible estar en
possessió de la FITXA D’ESPORTISTA tramitada pel Consell Esportiu.
Es considera que un esportista disposa de llicencia dels JEEC un cop aquesta ha estat lliurada.
Si per causa justificada un/a esportista correctament inscrit es presenta a disputar un encontre
sense la seva corresponent fitxa, caldrà que s’identifiqui mitjançant el DNI . En cas de no
presentar aquest document , i si l’ esportista és alineat , aquest fet serà considerat alineació
indeguda i sancionat degudament amb la pèrdua de l’encontre i el delegat i entrenador
amonestats.

ESPORTISTES DE CATEGORIA SUPERIOR
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:
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.
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