JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018 – 2019
CONVOCATÒRIA FINAL NACIONAL DE BÀSQUET
CADET MASCULÍ – CADET FEMENÍ
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.- Seus, dates i termini d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

9 de juny del 2019
29 de maig del 2019
CEM Bac de Roda
https://goo.gl/maps/UwmW7RxK3cr

Podran participar a la Final Nacional de Bàsquet tots aquells esportistes de la
categoria Cadet, en la modalitat masculina i femenina que hagin participat a les
fases locals i comarcals de Bàsquet 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 de l’Esport Escolar de Barcelona les inscripcions per a la Final Nacional amb
el model establert, com a màxim el dia 29 de maig del 2019.

2.- Participació
Es podran inscriure a les Finals Nacionals de cada categoria i sexe dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya, d’acord amb la participació màxima que
s’estableix en la taula següent:

ATCE
Barcelona Ciutat
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

Masculí
1
4
1
1
1
1
9

Femení
1
4
1
1
1
1
9

Total
2
8
2
2
2
2
18

a)En cas de ser 7/8 equips:
Quarts de Final 1
TERRES DE L'EBRE
BCN COMARQUES 1
1a Eliminatòria per al 5è al 8è
lloc

Semifinal 1
GUANYADOR QUARTS DE
FINAL 1
GUANYADOR QUARTS DE
FINAL 2

PERDEDOR QUARTS DE FINAL 1
PERDEDOR QUARTS DE FINAL 2
Quarts de Final 2
Partit per al 5è i 6è lloc

LLEIDA

GUANYADOR 1a ELIMINATÒRIA 5è AL
8è
GUANYADOR 2a ELIMINATÒRIA 5è AL
8è

FINAL
GUANYADOR SEMIFINAL
1
GUANYADOR SEMIFINAL
2

BCN COMARQUES 2

Partit per al 7è i 8è lloc

Quarts de Final 3

PERDEDOR 1a ELIMINATÒRIA 5è AL
8è
PERDEDOR 2a ELIMINATÒRIA 5è AL
8è

3r i 4t lloc

GIRONA

PERDEDOR SEMIFINAL 1

BARCELONA CIUTAT

PERDEDOR SEMIFINAL 2

2a Eliminatòria per al 5è al 8è
lloc

Semifinal 2
GUANYADOR QUARTS DE
FINAL 3
GUANYADOR QUARTS DE
FINAL 4

PERDEDOR QUARTS DE FINAL 3
PERDEDOR QUARTS DE FINAL 4
Quarts de Final 4
CAMP DE
TARRAGONA
BCN COMARQUES 3

En cas de ser 7 equips, és l’Organitzador de la Final Nacional qui convida l’equip
que ocuparà la vacant.

b)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. La
composició dels grups serà la següent:

GRUP 1
1r ATCE X
1r ATCE X
1r ATCE X

GRUP 2
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 i 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

En cas de ser 5 equips, és l’Organitzador de la Final Nacional qui convida a
l’equip que ocuparà la vacant.

c)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
2n classificat
3r classificat
4rt classificat

En cas de ser 3 equips, es l’Organitzador de la Final Nacional qui convida a
l’equip que ocuparà la vacant.

3.- Sistema de puntuació i classificació
3.1.- Sistema de classificació
S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica en el punt 3.1 de la
normativa tècnica de bàsquet.

La puntuació de valors es realitzarà d’acord amb l’apartat 3.2 de la normativa
tècnica de bàsquet.

4.- Sistema de desempat
A la Final Nacional no s’accepta l’empat, i es desempatarà:
4.1. LLIGA:
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.
per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra,
considerant només els partits jugats entre els equips implicats.
per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts,
considerant tots els partits del campionat.
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

o

o
o

4.2. ELIMINATÒRIES O FINALS NACIONALS:
Bàsquet
En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzaran els
períodes extres de 5 minuts, que siguin necessaris per desempatar.
Durant el període extra no es podran demanar temps morts.

5.- 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 esportiva de cada categoria i
gènere.
- medalles o guardons als 3 primers equips de la classificació en valors de cada
categoria i gènere.

6.- 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 un mínim de 3 consells esportius d’àmbits de
l’Administració diferents.

