
  
   
  
   
 
 

 

 

 

 

 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018-2019 
 

 

1.-SISTEMA DE DESEMPAT  

 

A) 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 i en contra, 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 els equips implicats, 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 a favor i en contra, tenint en compte però 

tots els partits 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 

 

 

 

 

 

 



  
   
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

B) ELIMINATÒRIES o FINALS NACIONALS  

 
- SISTEMA DE PUNTUACIÓ PARAL·LEL  

 

Futbol sala 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es jugarà una pròrroga  de 5 minuts 

per a desfer l’empat.  

Si al finalitzar aquesta prorroga, encara hi ha empat, es procedirà al llançament de 3 penals per a 

cada equip, alternant-se l’un i l’altre en l’execució. Aquests llançaments, no necessàriament els 

hauran de portar a terme jugadors/es que estiguin en pista. 

Acabada aquesta tanda, si l’empat continua, es llançaran tants penals, com siguin necessaris en 

tandes d’un, amb alternança d’un per equip fins a desfer l’empat. 

Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es 

escollits ja hagin fet efectiu el seu. 

No podran participar en els penals els jugador/es expulsats/des o desqualificats/des al final el 

partit. 

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

Futbol set 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es  jugarà una pròrroga  de 5 minuts 

per a desfer l’empat.  

Si al finalitzar aquesta prorroga, encara hi ha empat, es procedirà al llançament de 3 penals per a 

cada equip, alternant-se l’un i l’altre en l’execució. Aquests llançaments, no necessàriament els 

hauran de portar a terme jugadors/es que estiguin en pista. 

Acabada aquesta tanda, si l’empat continua, es llançaran tants penals, com siguin necessaris en 

tandes d’un, amb alternança d’un per equip fins a desfer l’empat. 

Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es 

escollits ja hagin fet efectiu el seu. 

No podran participar en els penals els jugador/es expulsats/des o desqualificats/des al final el 

partit. 

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

 

 

 

 



  
   
  
   
 
 

 

 

 

 

 

Handbol  

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es jugaran tants períodes de 5 minuts 

com faci falta per desfer l’empat. 

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

Bàsquet  

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es  jugaran tants períodes de 5 minuts 

com faci falta per desfer l’empat.  

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

 
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.  

 

 

 

- SISTEMA DE PUNTUACIÓ INTEGRAT  
 

Futbol sala 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es jugarà una pròrroga  de 5 minuts 

per a desfer l’empat.  

Si al finalitzar aquesta prorroga, encara hi ha empat, es procedirà al llançament de 3 penals per a 

cada equip, alternant-se l’un i l’altre en l’execució. Aquests llançaments, no necessàriament els 

hauran de portar a terme jugadors/es que estiguin en pista. 

Acabada aquesta tanda, si l’empat continua, es llançaran tants penals, com siguin necessaris en 

tandes d’un, amb alternança d’un per equip fins a desfer l’empat. 

Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es 

escollits ja hagin fet efectiu el seu. 

No podran participar en els penals els jugador/es expulsats/des o desqualificats/des al final el 

partit. 

Els penals formen part del període extra ( prorroga de 5’ + penals, si calen)  

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

 

 

 

 

 



  
   
  
   
 
 

 

 

 

 

 

La puntuació del resultat obtingut d’aquest període extra, se sumarà al resultat de l’empat.  

Després de resoldre l’empat esportiu, encara caldrà afegir la puntuació del resultat de valors que 

han obtingut els equips en el partit. D’aquesta manera, el resultat final del partit serà la suma del  

resultat esportiu i el de valors. 

Si amb aquest resultat final es dones de nou un altre empat, es resoldria tenint en compte l’equip 

amb la millor puntuació de valors esportius del partit en qüestió.   

 

Futbol set 

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es jugarà una pròrroga  de 5 minuts 

per a desfer l’empat.  

Si al finalitzar aquesta prorroga, encara hi ha empat, es procedirà al llançament de 3 penals per a 

cada equip, alternant-se l’un i l’altre en l’execució. Aquests llançaments, no necessàriament els 

hauran de portar a terme jugadors/es que estiguin en pista. 

Acabada aquesta tanda, si l’empat continua, es llançaran tants penals, com siguin necessaris en 

tandes d’un, amb alternança d’un per equip fins a desfer l’empat. 

Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es 

escollits ja hagin fet efectiu el seu. 

No podran participar en els penals els jugador/es expulsats/des o desqualificats/des al final el 

partit. 

Els penals formen part del període extra ( prorroga de 5’ + penals, si calen)  

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

La puntuació del resultat obtingut d’aquest període extra, se sumarà al resultat de l’empat.  

Després de resoldre l’empat esportiu, encara caldrà afegir la puntuació del resultat de valors que 

han obtingut els equips en el partit. D’aquesta manera, el resultat final del partit serà la suma del  

resultat esportiu i el de valors. 

Si amb aquest resultat final es dones de nou un altre empat, es resoldria tenint en compte l’equip 

amb la millor puntuació de valors esportius del partit en qüestió.   

 

Minihandbol   

En cas d’empat al finalitzar un partit es jugaran tants períodes de 5 minuts com faci falta per 

desfer l’empat del resultat esportiu. La puntuació del resultat obtingut d’aquest període extra, se 

sumarà al resultat de l’empat.  

Després de resoldre l’empat esportiu, encara caldrà afegir la puntuació del resultat de valors que 

han obtingut els equips en el partit. D’aquesta manera, el resultat final del partit serà la suma del 

resultat esportiu i el de valors. 

 



  
   
  
   
 
 

 

 

 

 

 

Si amb aquest resultat final es dones de nou un altre empat, es resoldria tenint en compte l’equip 

amb la millor puntuació de valors esportius del partit en qüestió.   

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

Minibàsquet  

En cas d’empat al finalitzar un partit es jugaran tants períodes de 5 minuts com faci falta per 

desfer l’empat del resultat esportiu. La puntuació del resultat obtingut d’aquest període extra, se 

sumarà al resultat de l’empat.  

Després de resoldre l’empat esportiu, encara caldrà afegir la puntuació del resultat de valors que 

han obtingut els equips en el partit. D’aquesta manera, el resultat final del partit serà la suma del 

resultat esportiu i el de valors. 

Si amb aquest resultat final es dones de nou un altre empat, es resoldria tenint en compte l’equip 

amb la millor puntuació de valors esportius del partit en qüestió.   

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 
Minivoleibol 
Es jugaran partits al millor de 4 sets a 15 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.  

 

Després de resoldre l’empat esportiu, encara caldrà afegir la puntuació del resultat de valors que 

han obtingut els equips en el partit. D’aquesta manera, el resultat final del partit serà la suma del 

resultat esportiu i el de valors. 

Si amb aquest resultat final es dones de nou un altre empat, es resoldria tenint en compte l’equip 

amb la millor puntuació de valors esportius del partit en qüestió.   

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.  

 

 

 

 

 

 


