
  
   
  
   
 
 

 

 

 
 

 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2017-2018 

 

 

1.-SISTEMA DE DESEMPAT  

LLIGA: 

Futbol sala, Futbol set , Handbol i Minihandbol, Bàsquet i Minibàsquet, Volei i Minivolei 
 

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents 
sistemes de desempat: 

- Per llur ordre i caràcter excloent: 

o per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips 

implicats.  

o per la diferència més gran de gols / punts a favor, tenint en compte però tots els 

altres resultats obtinguts en el decurs de la competició. 

o l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts. 

o l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors 

 

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els següents 

sistemes de desempat:  

- per llur ordre i caràcter excloent: 

o per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els 

resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat. 

o per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra, considerant només els 

partits jugats entre els equips implicats.  

o per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts, considerant tots els 

partits del campionat. 

o l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.  

o l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors 

 

 

 

 

 



  
   
  
   
 
 

 

 

 
 

 

ELIMINATÒRIES o FINALS NACIONALS: 

Futbol sala 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà 1 període extra de 5 
minuts.  

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors. L’equip que tingui 
més puntuació de valors, guanyarà el partit. 

 
*Fins a la categoria Aleví, en futbol sala, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el partit, aquest a efectes 
de puntuació es comptabilitzarà com un període més.  
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9. 

 

Futbol set 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1 període extra de 
5 minuts.  

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors. L’equip que tingui 
més puntuació de valors, guanyarà el partit. 

 
*Fins a la categoria Aleví, en futbol set, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el partit, aquest a efectes 
de puntuació es comptabilitzarà com un període més.  
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9. 

 

 Handbol i Minihandbol* 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1 període extra de 
5 minuts.  

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors. L’equip que tingui 
més puntuació de valors, guanyarà el partit. 

 
*Fins a la categoria Aleví, en minihandbol, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el partit, aquest a 
efectes de puntuació es comptabilitzarà com un període més.  
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9. 

 

Bàsquet i Minibàsquet* 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1 període extra de 
5 minuts.  

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors. L’equip que tingui 
més puntuació de valors, guanyarà el partit. 



  
   
  
   
 
 

 

 

 
 

 

 
*Fins a la categoria Aleví, en minibàsquet, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el partit, aquest a 
efectes de puntuació es comptabilitzarà com un període més.  
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9. 

 

 

Mini-voleibol 

Es jugaran partits de 4 sets a 15 punts (amb 2 de diferència). En cas d’empat es jugarà un 5è set de 
11 punts (amb 2 de diferència). Guanyarà el partit el qui guanyi més sets.  
 
Voleibol 
Es jugaran partits al millor de 4 sets a 19 punts (amb 2 de diferència). En pas d’empat es jugarà un 
5è set a 11 punts (amb 2 de diferència). Guanyarà el partit el qui tingui més sets.  
 
 
 
 

 2.-SISTEMA DE COMPETICIÓ I CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS 

En cas de ser 6 equips: 

 

1a fase: Es jugarà pel sistema de lliga a una sola volta, en dos grups de tres, en els que tots 
els equips d’un mateix grup s’enfrontaran entre ells/elles. La composició dels grups serà la 
següent: 

 

GRUP 1  GRUP 2 

1r ATCE X  1r ATCE X 

1r ATCE X  1r ATCE X 

1r ATCE X  1r ATCE X 

 

2a fase: jugaran per sistema d’eliminatòries: 
 

- El 1r del Grup 1 Vs 1r del Grup 2, per la 1a – 2a posició 

- El 2n del Grup 1 Vs 2n del Grup 2, per la 3a i 4a posició 

- El 3r del Grup 1 Vs 3r del Grup 2, per la 5a i 6a posició 
 

La classificació resultant serà: 

- 1r classificat/da 

- 2n classificat/da 

- 3r classificat/da 

- 4rt classificat/da 

- 5é/a classificat/da 

- 6é/a classificat/da 
 



  
   
  
   
 
 

 

 

 
 

 

En cas de ser 4 equips: 

 

Realitzaran un únic grup, on es jugarà pel sistema de lliga a una sola volta,  en els que tots 
els equips s’enfrontaran entre ells/elles. 
La classificació resultant serà: 

- 1r classificat/da 

- 2n classificat/da 

- 3r classificat/da 
- 4rt classificat/da 


