62 Jocs Escolars de l’Anoia
NORMATIVA GENERAL : Curs 2013 - 2014
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 les vessants: educativa, recreativa i
competitiva.

FASES ORGANITZATIVES
FASE COMARCAL: Dins l’àmbit de la comarca de l’Anoia. Organitzada pel Consell
Esportiu de l’Anoia juntament amb els Ajuntaments de la comarca.
FASES SUPRACOMARCALS: 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.
La normativa, normes tècniques, el nombre d’equips i esportistes participants
d’aquestes fases entre d’altres, s’establiran en les convocatòries dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya.
CATEGORIES
Els/les esportistes es distribuiran en les categories en funció del seu any de
naixement.

Educació primària

Educació secundària
obligatòria
Educació secundària
postobligatòria

Categoria

Any de naixement

Prebenjamins

2006 – 2007

Benjamins

2004 – 2005

Alevins

2002 – 2003

Infantils

2000 - 2001

Cadets

1998 - 1999

Juvenil

1996 - 1997
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Cada esportista tramitarà la llicència en la categoria que li correspongui pel seu any
de naixement.
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.
Tots aquells equips que, per motius justificats, vulguin incloure jugadors/es de
categoria superior, hauran de presentar una instància al Consell especificant els
motius de la seva demanda. Els equips als quals se’ls accepti aquesta situació
jugaran la competició sense opció a classificar-se per a les fases sector/territorial.
En qualsevol cas, el Comitè de Competició es reserva el dret de demanar la
documentació acreditativa d’edat en qualsevol moment del Campionat Comarcal.
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

2013/2014. En els esports individuals

s’especificarà en la normativa específica de l’esport.
En les fases supracomarcals s’aplicarà el punt 3.1. de les directrius dels JEEC : “...
el nombre màxim d’esportistes federats/des vindrà definit per la normativa tècnica
mateixa de cada competició”.
Es permetrà la participació d’esportistes amb patologies especials en activitats de
categories inferiors a la corresponent, acompanyant el document d’autorització amb
un certificat mèdic, i el corresponent certificat de disminució.
Es permet la participació d’equips mixtos en totes les categories i àmbits dels JEEC.
El comitè organitzador corresponent determinarà la competició en la qual hagin de
participar: masculina, femenina o mixta. Aquest aspecte es concretarà en les
normes tècniques de cada esport.

CONDICIONS ESPORTIVES

2
Programa d’activitats esportives. Curs 2013 – 2014
www.ceanoia.cat

-

Pertànyer a l’entitat per a la qual participa.

-

Tenir tramitada la llicència esportiva.

-

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 pares/tutors.
-

Els canvis d’entitat durant el curs únicament seran autoritzats per l’ens
organitzador.

LLICÈNCIA ESPORTIVA
Serà una llicència única per participant i sempre necessària per a esportistes,
entrenadores/es, delegats/des i àrbitres, des de la primera jornada, per participar
en totes les fases del JEEC.
Les llicències tenen un durada d’un curs i les facilitarà omplertes el Consell
Esportiu. Per al tràmit de la llicència s’han de presentar el núm. de targeta de
CatSalut juntament amb les dades de l’esportista.
Només podran estar a les banquetes les persones amb la llicència degudament
tramitada.
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 (material amb bon
ús, instal·lació oberta…).
La inclusió d’un camp o pista implica l’acceptació, per part de l’entitat, de poder
acollir partits a la seva instal·lació d’altres equips.
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.

MATERIAL
Abans de l’inici del partit cada equip estarà obligat a oferir una pilota en les
degudes condicions a l’àrbitre, el/la qual escollirà la més idònia per a la competició.
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En cas d’haver-se 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
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. 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; vetllant per la organització l’equip local ha de disposar d’un joc de
pitralls per poder deixar a l’equip visitant en cas de no disposar de canvi de
samarreta. En els esports que per normativa es requereixi, caldrà que els/les
jugadors/es portin a la samarreta la numeració pertinent.

SUSPENSIÓ DE PARTITS
L’àrbitre de cada partit, prèvia consulta als/les capitans/es dels equips i, en última
instància, la secretaria de l’organització estarà facultat per suspendre les
competicions si les inclemències del temps o les circumstàncies així ho aconsellin.
Sempre que l’organització informi de la suspensió del partit, no és necessària la
presència del/la delegat/da a la pista.
En cas contrari es considerarà incompareixença.
AJORNAMENT DE PARTITS
Els equips que juguin com a locals i vulguin ajornar un partit, caldrà que omplint el
formulari de la web de canvi d’hora, lloc i instal·lació fins el dimarts a les 14 hores
anterior a la data del partit.
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 14 hores anterior a la data del partit.
L’entitat que vulgui ajornar o canviar un partit posterior a dimecres a les 14h haurà
de fer-se responsable de les despeses arbitrals.
No s’acceptarà cap canvi telefònicament.
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Els ajornaments no imputables als equips, o per requeriment dels/les responsables
dels jocs, seran novament programats per l’organització el dia de partits ajornats
posterior al partit ajornat segons calendari general; en cas de no poder jugar el
partit es donarà per partit perdut.
En el cas de voler programar un partit ajornat abans del dia de partits ajornats cal
que el/la coordinador/a de cada entitat es posi en contacte amb les oficines del
Consell Esportiu d’Anoia 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 incompareixença, no justificada, d’un equip serà sancionada amb la
pèrdua d’un punt a la classificació. La segona 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
50,00 €.
Els equips inscrits passat el dijous 3 d’octubre tindran un cost addicional de 50,00€.
RECLAMACIONS
Hauran d’ésser anotades per al/la delegat/da i/o entrenador/a 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 per correu electrònic
(comite@ceanoia.cat) , que resoldrà seguint les “Normes de Competició i Disciplina
Esportiva” dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
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ARBITRATGES
Els

àrbitres

seran

responsabilitat

de

la

mateixa

organització

i

dels/les

respectius/ves coordinadors/es d’àrbitres.
En cas d’incompareixença de l’àrbitre a un encontre o competició seran sempre
els/les delegats/des o col·laboradors/des 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 antisportiva..., el Comitè de
Competició aplicarà el reglament de Disciplina Esportiva dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya.
SECRETARIA
El servei de Secretaria romandrà obert, de dilluns a divendres de 8,00h. a 15,00h.
a les oficines del Consell Esportiu d’Anoia.
Cada dimarts es publicaran els resultats i classificacions de les competicions, així
com la informació de noves convocatòries i modificacions de partits. Aquesta
informació es farà mitjançant la pàgina web del Consell (www.ceanoia.cat).
Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb les normes del
Consell Català de l'Esport, a les quals se sotmeten les entitats organitzadores, els
comitès organitzadors, de competició, participants i àrbitres, acceptant-les com a
bones.
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