
   

 

   
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018-2019 

CONVOCATÒRIA DE FINAL NACIONAL  

BÀDMINTON EQUIPS 

 
Aquesta Final Nacional es convoca en base a la Resolució PRE/2836/2018, de 29 de novembre, per 
la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2018-2019 (DOGC núm. 
7762 del 5.12.2018), i es regeix per allò establert en la normativa tècnica general, publicada en 
l’annex 1 de la Resolució PRE/2918/2017, de 18 de desembre per la qual es convoquen els Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2017-2018 i s’estableix la seva normativa tècnica 
general (DOGC núm. 7522 del 22.12.2017). 

 
 

1.- Seu, data i termini d’inscripció 
 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 

8 de juny de 2019 29 de maig de 2019 

Polilleuger Alberich i Casas, Reus - 

https://goo.gl/maps/DppLqaznBS32  
 
 

Podran participar a la Final Nacional de Bàdminton Equips  tots aquells esportistes de les 
categories  benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil que hagin participat a les fases locals i 
comarcals de Bàdminton dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, representant a la mateixa 
entitat esportiva i en la mateixa categoria.  
 
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar al Consell Esportiu 
del Baix Camp les inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, abans del dia 29 de 
maig de 2019. 
 

2.- Participació i inscripcions:  
 

Podran participar a la Final Nacional de Bàdminton per Equips les categories benjamí, aleví, 

infantil, cadet i juvenil, en les modalitats següents: masculins, femenins i mixtes. 

Els equips masculins i femenins estaran formats entre 2 i 4 jugadors/es de la mateixa categoria i 
gènere, i els equips mixtes d’acord amb la taula següent: 

 
 

Nombre de components del equips mixtes 
2 1 femení + 1 masculí 
3 1 femení + 2 masculins, o bé 2 femenins + 1 masculí 
4 2femenins + 2 masculins 

 
 
 
 



   

 

   
 

S’estableix una participació màxima per demarcacions en totes les modalitats convocades, que 
s’especifica en les taules següents: 
 
2.1.- Participació màxima d’equips 

 
 

ATCE Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Total 
Barcelona 2 2 2 2 2 10 
Girona 1 1 1 1 1 5 
Lleida 1 1 1 1 1 5 
Tarragona 1 1 1 1 1 5 
Terres de l’Ebre 1 1 1 1 1 5 

Total 6 6 6 6 6 30 

 
Per a totes les modalitats convocades les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades 
pel Comitè Organitzador Nacional a altres agrupacions territorials un cop finalitzi el període 
d’inscripció. 

 
2.2.- Personal tècnic 

 
Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o delegat/ada) 
de cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es: 
 

 

Nombre 
d’inscrits/es de l’entitat 

Nombre de 
personal tècnic 

01 – 05 1 
06 – 10 2 
11 - 15 3 
16 - 20 4 

i així successivament 

 
 

El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fent-se 
càrrec del seu comportament i bona conducta. 

 

3.- Sistema de competició 
 

La competició dels equips es farà pel sistema de Copa Davis, en el que tots/es els/les 
components de l’equip han de jugar com a mínim un (1) partit: 

 
Sistema de competició per equips 

Equips masculins Individual masculí 1 + individual masculí 2 + dobles masculí 

Equips femenins Individual femení 1 + individual femení 2 + dobles femení 

Equips mixtes Individual masculí + individual femení + dobles mixtes 

 
3.1.- Equips masculins i femenins: 

 
a) cada equip ordenarà els jugadors/es en base a la última classificació individual o el nivell de 
joc, en ordre descendent, i presentarà una alineació per als partits d’individuals, en la que el 



   

 

   
 

jugador/a que jugui l’individual 1 ha d’estar més amunt que el jugador/a que jugui l’individual 
2. 

 
b) els partits d’individuals 1 i 2 enfrontaran entre si els jugadors/es que cada equip hagi 
designat per jugar-los i es podran disputar a la vegada. 

 
c) el partit de dobles només el podran jugar els dos jugadors/es que hagin disputat els 
individuals 1 i 2 si l’equip està format per 2 jugadors/es. Si l’equip està format per més de 2 
jugadors/es, el/s jugador/s que no han disputat l’individual hauran de jugar el doble. 

 
3.2.- Equips mixtes: 

 
a) els partits d’individuals masculí i femení enfrontaran entre si els jugadors/es quecada equip 
hagi designat per jugar-los i es podran disputar a la vegada. 

 
b) el partit de dobles només el podran jugar els dos jugadors/es que hagin disputat els 
individuals masculí i femení si l’equip està format per 2 jugadors/es. Si l’equip està format per 
més de 2 jugadors/es, el/s jugador/s que no han disputat l’individual hauran de jugar el doble. 

 
4.- Sistema de puntuació 
 

4.1 Sistema de classificació: 

S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a la normativa de Bàdminton dels 

JEEC. 

 

4.2 Puntuació de valors: 

Es puntuaran les accions de foment del joc net i dels valors de l’esport, especificada a la normativa 

de Bàdminton dels JEEC. 

 

5.- Sistema de competició i classificació de resultats 
 

El sistema de competició i classificació de resultats es determinarà en funció del nombre 
d’equips inscrits. 

 
5.1. Si hi ha 4 ó 5 equips inscrits, es farà una lligueta amb un grup únic, en què tots els equips 
s’enfrontaran entre ells, i es determinarà la classificació final de resultats segons els 
enfrontaments guanyats. En cas d’empat en els enfrontaments guanyats, es tindran en compte 
els partits guanyats, i en cas necessari, els sets guanyats. 

 
5.2. Si hi ha 6, 7 ó 8 equips, es faran 2 fases: 

 
a) 1a fase: es jugarà pel sistema de lliga a una sola volta, en dos grups de tres/quatre equips, 
en els que tots els equips d’un mateix grup s’enfrontaran entre ells. La composició dels grups 
es determinarà per sorteig, intentant posar en grups diferents els equips de la mateixa 
demarcació territorial. 

 
b) 2a fase: es jugarà pel sistema d’eliminatòries en que s’establiran dos quadres de 
competició. 
b.1) quadre 1: amb els 2 primers i 2 segons classificats de cada grup, que anirà cap endavant i 
cap endarrere, per determinar del 1er al 4rt classificat de la classificació de resultats, segons 



   

 

   
 

l’esquema següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    3rt   

 
    3er-4rt   

 

 
    3er-4rt   

    1r grup A_ 
 

    2n grup B_ 
 

    1r grup B_ 
 

    2n grup A_ 

 
    1er-2n   

 

 
    1er-2n   
 
 
 

 
 
 

  1er ___ 
 
 
 
 
 

b.2) Quadre 2: amb els 2 tercers  classificats de cada grup, per determinar el 5è i 6è 
classificat/ada de la classificació de resultats, segons l’esquema següent: 

 
 
                                                         __3r grup A 
                                                                            
                                                         __3r grup B 

6.- Guardons 
 

A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons 
següents: 
- medalles als 3 primers equips de la classificació de resultats de cada categoria i gènere. 
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers equips de la 
classificació en valors de cada categoria i gènere. 

 

7.- Observacions 
 

El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o 
algunes de les modalitats o categories convocades) si no s’arriba el mínim de participació 
previst, que és de un mínim de 4 equips per a cada categoria i gènere. 
Aquest equips han de representar a: 

- Mínim 3 agrupacions Territorials diferents (si hi ha FT). 
- Mínim 6 consells esportius diferents (si no hi ha FT). 


