71 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA
NORMATIVA DE POLISPORTIU EDUCACIÓ INFANTIL I5
Curs 2022/2023

CATEGORIES

Educació Infantil

Nascuts/des els anys 2017.

EQUIPS
- Cada centre podrà inscriure els equips que vulgui.
- Cada equip estarà compost per un mínim de 5 jugadors/es i un màxim de 12 jugadors/es.
- A l’acta del partit hi constarà la relació de jugadors/es que participaran al partit.
- Es podran fer tots els canvis que es vulguin en el moment que es donin interrupcions de joc.
- S’aplicarà el reglament establert dels Jocs Escolars de l’Anoia en cadascun dels esports.

UNIFORME DE JOC
- Tots/es els/les jugadors/es d’un equip portaran l’uniforme amb els mateixos colors.

FILOSOFIA

- Aquesta activitat és una JORNADA DE CENTRES EDUCATIUS. La jornada és una activitat educativa i
participativa i com a tal NO hi ha marcador ni resultats.

ESPORTS

- Tots els equips participants realitzaran els esports següents: futbol sala, minibàsquet, futbol sala,
minihandbol, natació, cros i jocs tradicionals.

DURADA DELS PARTITS ASSOCIACIÓ
- 4 períodes de 10 minuts
- Descansos: 2’ entre 1r i 2n període i 3r i 4t període; 5’ entre 2n i 3r període.

ALINEACIÓ -ESPORTS D’ASSOCIACIÓ- Tots els i les esportistes inscrites han de participar obligatòriament del partit.

TEMPS MORT –ESPORTS D’ASSOCIACIÓ- Cada equip disposa d’un per part (1 en el primer i segon període; 1 en el tercer i quart període) i no
seran acumulables.

NORMATIVES ESPECÍFIQUES:
Minibàsquet:

https://bit.ly/3BiJapt

Minihandbol:

https://bit.ly/3PCXhtT

Futbol Sala:

https://bit.ly/3cKk7kV

CALENDARI DE COMPETICIÓ (provisional)
I5
dates
12.11.2022
03.12.2022
28.01.2023
11.02.2023
11.03.2023
15.04.2023

Masculí

Femení/Mixt
futbol sala
natació*
minihandbol
cros comarcal**
minibàsquet
jocs tradicionals

*NATACIÓ: Caldrà inscripció prèvia. S’informarà, en el seu moment, del procediment d’inscripció en
aquesta jornada. Si tenim molts equips inscrits, es desdoblaria la jornada.
**CROS: pendent de confirmar l’organitzador i la data.

INSCRIPCIONS

-Les inscripcions dels equips es podran tramitar fins el 5 d’octubre mitjançant el programa Playoff:
https://bit.ly/3lyZ5qb utilitzant les claus d’accés corresponents.
- Tots/es els/les jugadors/es hauran de tramitar la corresponent llicència esportiva (fitxa escolar).

CLÀUSULA FINAL

- Totes les Regles de Joc que no estiguin especificades en aquest recull es resoldran d’acord amb les
previsions del reglament de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

- Aquests reglaments s’aplicaran en aquelles competicions comarcals organitzades pel Consell Esportiu
de l’Anoia, en el programa dels JEEC.

