JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018-2019
CONVOCATÒRIA DE FINAL TERRITORIAL
FUTBOL SALA FEMENÍ

Aquesta Final Territorial 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
19 de maig

LÍMIT INSCRIPCIÓ
13 de maig

Complex Esportiu Les Comes
(Igualada – C.E.Anoia)
http://bit.ly/2S1Qwbl

Podran participar a la Final Territorial de Futbol Sala tots/es aquells/es esportistes de la categoria
benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil en la modalitat femenina que hagin participat a les Fases
Locals i/o Comarcals de Futbol Sala dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, representant a la
mateixa entitat esportiva i en la mateixa categoria.
Els Consells Esportiu faran arribar al Consell Esportiu de l’Anoia les inscripcions per a la Final
Territorial amb el model establert, com a màxim el dia 13 de maig del 2019.

2.- Participació
Es podran inscriure a la Final Territorial de Futbol Sala benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil els
equips classificats en primer lloc de les Finals Comarcals, d’acord amb la participació màxima
que s’estableix en la taula següent:

Consell Esportiu
Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat Nord

Femení
1
1
1
1

Baix Llobregat Sud
Baix Llobregat Est
Barcelonès Nord
Berguedà
Garraf
L’Hospitalet

1
1
1
1
1
1

Maresme
Osona
Vallès Occidental Sabadell
Vallès Occidental Sud
Vallès Occidental Terrassa
Vallès Oriental

1
1
1
1
1
1

Total

14

2.2.- Personal tècnic
Als/es jugadors/es s’hi afegirà el personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a
i/o delegat/da) com a mínim 1 entrenador/a i com a màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/da.
És obligatori que com a mínim un membre del personal tècnic sigui major d’edat.
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
Es faran semifinals i final de cada competició. Els emparellaments són els següents:
GRUP 1
Semis 1
Semis 2

Consell Esportiu 1
Consell Esportiu 3

GRUP 2
Consell Esportiu 2
Consell Esportiu 4

Si algú no té equip representant, el rival passarà directament a la final.

4.- Sistema de puntuació i classificació
4.1.- Sistema de classificació
-Categoria benjamí i aleví: S’aplicarà el sistema de classificació integrat que s’especifica a
la normativa de Futbol Sala dels JEEC.

-Categoria infantil i cadet: S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
la normativa de Futbol Sala dels JEEC.
4.2.- Puntuació de valors
Es puntuaran les accions de foment del joc net i dels valors de l’esport, especificades a la
normativa de Futbol Sala dels JEEC.

5.- Guardons
Tots/es els/les participants rebran una medalla.
- medalles als 3 primers equips de la classificació esportiva de cada categoria i gènere. Els
4ts classificats rebran la medalla de participació.
-Categoria benjamí i aleví: medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als/les
esportistes que hagin realitzat una acció destacada digne de menció.
-Categoria infantil, cadet i juvenil: medalles (o altres guardons del mateix valor o superior)
al primer equip de la classificació en valors de cada categoria i gènere.

6.- Observacions
En cas que no hagi un mínim de dos equips participants en aquesta Final Territorial, el
representant únic passaria a classificar-se directament per a la Final Nacional.

