NORMATIVA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS
- COMPETICIÓ LOCAL -

INTRODUCCIÓ
La competició local dels Jocs Esportius Escolars de Gavà la gestiona el Departament d’Esports de
l’Ajuntament de Gavà, amb la col·laboració del Consell de l’Esport Escolar.
Aquest Consell és un Òrgan consultiu sense personalitat pròpia i està format pels delegats dels
centres/AMPA’s/entitats que participen en els jocs esportius escolars.
Forma part d’aquest Consell d’Esport Escolar un Comitè de Competició que es convoca en cas de
sancionar accions o comportaments als Jocs Esportius Escolars.

CAP.1. APLICACIÓ REGLAMENT - sancions
Art. 1 Aquest reglament serà d’aplicació en totes les activitats incloses dins el marc dels
Jocs Esportius Escolars.
Art. 2 Els centres/AMPA’s/entitats participants han d’acceptar i complir la normativa vigent i
per tant són responsables de les persones que estiguin relacionades amb el centre/entitat de
forma directa o indirecta.
Art. 3 Les sancions tindran un caràcter educatiu en lloc de repressiu, encara que el Comité
de Competició no permetrà, pel bé de la convivència esportiva, actituds contràries a aquesta i
a la formació educativa dels esportistes.
Art. 4

Les sancions podran ser: amonestació, expulsió o suspensió.

Art. 5 La suspensió per un o més partits s'haurà de complir immediatament després de ser
imposada, a partir de la primera trobada en què la persona sancionada hagués de participar.
El delegat de l'entitat a la qual pertanyi la persona sancionada farà lliurament al comitè de
competició de la fitxa d'aquesta, la qual li serà retornada quan hagi complert la sanció.
Art. 6

La suspensió s'imposarà per un nombre de partits determinats.

Art. 7 Si d'un mateix fet o fets successius se’n derivessin dues o més accions
sancionadores, seran tractades de forma independentment.
Art. 8 Quan s'imposi una sanció a una persona que sigui titular de dues llicències com a
esportista, delegat o entrenador, no podrà actuar ni com a jugador, delegat o entrenador fins
al compliment de la sanció, ja que la sanció s'imposa a la persona.
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Art. 9 Quan s'imposi una sanció a una persona i no l'acabi de complir durant el curs, aquesta
s'acumularà per a la pròxima temporada. Atenent a especials circumstàncies o en el cas que
la sanció no sigui greu, el Comitè de Competició podrà donar per complerta la sanció en
finalitzar la temporada.

CAP. 2. CIRCUMSTÀNCIES MODIFICADORES DE
LA RESPONSABILITAT
Art.10 En el moment de sancionar, el Comitè de Competició tindrà en compte les
circumstàncies modificadores de la responsabilitat que poguessin afectar directament o
indirectament als fets, i tindrà la facultat per augmentar o disminuir la sanció prevista en
aquesta normativa.
Art. 11 Són circumstàncies modificadores atenuants:
Art. 11.1

No haver estat sancionat mai.

Art. 11.2
Demostrar penediment o acceptar de manera immediata la sanció que el
dinamitzador imposi com a conseqüència de la falta.
Art. 12 Són circumstàncies modificadores agreujants:
Art. 12.1

Ser reincident en el curs, o durant temporades anteriors.

Art. 12.2

No acceptar immediatament les decisions dels dinamitzadors.

Art. 12.3

Incitar el públic o els acompanyants de l'equip.

CAP. 3. FALTES PRODUÏDES EN ELS PARTITS
Art. 13 Dels esportistes (jugadors/es)
Art. 13.1
Les faltes comeses per un esportista contra un company, entrenador o delegat,
abans, durant o després del partit, seran sancionades de la manera següent:
a. Comportament incorrecte o antiesportiu, pronunciar paraules grolleres o gests
insultants o antiesportius: des de l'amonestació a la sanció per 2 partits.
b. Insults, amenaces, actituds coactives o joc violent i/o perillós: de 1 a 3 partits.
c. Intent d'agressió o agressió no consumada, o repel·lir una agressió: suspensió de 2 a
4 partits. Agressió directa, recíproca o simultània: suspensió de 4 a 6 partits.
d. Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva: suspensió de 6 a 8 partits.
e. En futbol, la targeta vermella directa, i en futbol sala les targetes vermelles i blaves
directes, significaran la sanció mínima d'un partit. El Comitè de Competició estudiarà
els casos en els quals per l'escassa transcendència dels fets, aquests no mereixin
més sanció que l’expulsió del partit.
f. En futbol i futbol sala, el jugador que acumuli durant la temporada 4 targetes
grogues, serà sancionat amb un partit. En les categories juvenils i cadet, la sanció
d'un partit s'imposarà quan el jugador acumuli 3 targetes grogues.
Art. 13.2

Les faltes comeses per un esportista contra el dinamitzador o contra qualsevol
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membre de l’organització, abans, durant o després d'un partit, se sancionaran de la manera
següent:
a. Comportament incorrecte o antiesportiu, desacatament o discussió de les decisions
arbitrals, ofensa lleu a l'autoritat arbitral amb gests o paraules: des de l'amonestació
a la suspensió per 3 partits.
b. Insults, amenaces o actituds coactives: de 2 a 4 partits.
c. Intent d'agressió o agressió no consumada: de 4 a 6 partits.
d. Agressió consumada: de 6 partits fins a l'expulsió.
Art. 13.3
Les faltes comeses per un esportista contra el normal desenvolupament d'un partit,
abans, durant o després del mateix, se sancionaran de la manera següent:
a. Fets que motivin el retard en l'inici o en la represa del partit: des de l'amonestació fins
a la suspensió per 2 partits.
b. Fets que motivin la interrupció parcial o definitiva d'un partit: des de l'amonestació
fins a 4 partits.
c. Dirigir-se al públic amb gests o paraules atemptatòries contra la integritat personal:
de 1 a 3 partits de suspensió.
d. Agressió a un espectador: de 4 a 6 partits de suspensió.
Art. 14 Dels entrenadors i delegats
Art. 14.1
Els preparadors i delegats, que per la seva responsabilitat han de ser exemple per
als esportistes, seran sancionats de la manera següent:
a. Els crits, gests o actituds de desconsideració durant la celebració d'un partit que
alterin el seu desenvolupament normal, se sancionaran des de l'amonestació fins a la
suspensió per 2 partits.
b. b) Les amenaces o insults contra esportistes, entrenador o delegat de l'equip contrari
o públic en general: suspensió de 3 a 5 partits.
c. c) La incitació a jugadors, acompanyants o públic a actituds antiesportives: suspensió
de 4 a 6 partits.
d. d) Intent d'agressió o agressió no consumada, o repel·lir una agressió; de 5 a 7
partits de suspensió
e. e) Agressió directa, recíproca o simultània: suspensió de 8 a 12 partits.
f. f) Si alguna de les accions esmentades en els punts anteriors es produís contra
algun membre de l'equip arbitral, aquest fet es considerarà com un agreujant, i se
sancionarà com a tal.
Art. 14.2
La suspensió d'un esportista durà implícita l'amonestació al seu entrenador. Si
aquesta amonestació es produeix tres vegades durant el curs, s'imposarà la suspensió per 1
partit a l'entrenador.
Art. 14.3
La condició d'espectador d'un entrenador o delegat, autor d'una falta ressenyada en
els articles anteriors, serà considerada com a circumstància agreujant.
Art. 14.4
El delegat del centre o club serà el màxim responsable de la seva entitat davant del
Departament d’Esports. Coordinarà les diferents activitats que es portin a terme en el seu centre
o entitat i serà l'únic enllaç vàlid entre aquesta i el Departament d’Esports.
Art. 15 Generalitats
Art. 15.1
Totes les sancions es comunicaran en les reunions del Departament d’Esports, el
dimarts següent al pronunciament del Comitè de Competició. L'equip que consideri que la sanció
imposada no és correcta, haurà de fer un escrit amb les al·legacions que estimi pertinents i haurà
de lliurar-lo al secretari del Comitè de Competició entre dimecres i divendres després de fer el
lliurament de la sanció. El Comitè de Competició estudiarà l'escrit en la següent reunió. No
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s'admetran reclamacions fora de termini.
Art. 15.2
Quan per qualsevol motiu el Comitè ajorni la decisió d'una suspensió, la persona en
qüestió podrà alinear-se mentre no es produeixi la decisió definitiva.
Art. 15.3
El Comitè de Competició podrà sol·licitar tota la documentació o explicacions
pertinents que consideri importants abans de resoldre qualsevol fet antiesportiu o
antirreglamentari.
Art. 16 Dels centres7AMPA’s/entitats participants
Art. 16.1
Els centres/AMPA’s/entitats que inscriguin equips en les activitats organitzades pel
CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE GAVÀ seran responsables, en tot moment, del bon
ordre en el desenvolupament de l'activitat i del bon comportament dels seus esportistes,
preparadors, delegats i qualsevol persona vinculada amb l'entitat. Podran ser sancionats quan
aquests, cometin alguna falta.
Art. 16.2
Quan un partit hagi de suspendre's per l'actitud d'un dels dos equips, o dels seus
acompanyants, es procedirà a donar per perdut el partit a l'equip. A més, se li aplicarà a l'equip
responsable la sanció corresponent. Si la suspensió del partit ve motivada per l'actitud dels dos
equips, les sancions esmentades s'aplicaran als dos equips.
Art. 16.3
Si un directiu o persona responsable del centre o entitat intervé en incidents tals com
coaccions, insults, amenaces, o qualsevol altra circumstància que atempti contra el normal
desenvolupament de la competició, podrà ser suspès de les seves funcions des de 2 partits fins a
un any de suspensió.
Art. 16.4
a.
b.
c.

Si un equip es retira de la pista una vegada iniciat un partit:
Perd el partit.
b) Se li descomptaran dos punts de la classificació general.
c) Serà sancionada de 3 a 5 partits la persona o persones que es demostri que han
decidit la retirada.
d. d) En cas de reincidències durant la temporada, l'equip serà exclòs de la competició.

Art. 16.5
A la pista, tan sols poden dirigir l'equip l'entrenador i el delegat. En cap cas els
acompanyants se situaran a la pista per dirigir o animar els esportistes. L'espai és reservat única i
exclusivament per als delegats i entrenadors amb la fitxa corresponent.

CAP. 4. ALINEACIÓ INDEGUDA
Art.17 És obligatori que l'entrenador presenti a l'àrbitre o a la taula les fitxes dels jugadors
presents en el terreny de joc en disposició de jugar, així com la seva pròpia. En cas de no
presentar-les o presentar fitxes de jugadors que no són en el terreny de joc, es considerarà
com alineació indeguda i serà sancionat tal com és recull en l'article 26.
Art. 18 Per determinar una alineació indeguda, el Comitè de Competició podrà actuar d'ofici en
tot moment i sense requisits de termini. L'alineació indeguda d'un jugador podrà ser
considerada com a lleu o greu, en funció de la importància i intencionalitat de la mateixa:
Art. 18.1
Alineació indeguda lleu: aquella produïda per l'incompliment del reglament esportiu
(rotació incorrecta de jugadors o error en els canvis). Aquesta alineació indeguda lleu se
sancionarà de la manera següent:
a. Pèrdua del partit o eliminatòria, si aquest fos a un únic partit.
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Art. 18.2
Alineació indeguda greu: aquella en la qual es falsegin les dades d'un jugador o
membre de l'equip, alineació d’un jugador sancionat o alineació d’un jugador sense tenir
tramitada la fitxa i/o sense haver tramitat el tríptic d'afiliació a la MGE. Aquesta alineació
indeguda greu, se sancionarà de la manera següent:
a. Pèrdua del partit o eliminatòria si aquest fos a partit únic i descompte de dos punts
de la classificació general.
b. Suspensió de l'entrenador, delegat o responsable de l'alineació per un partit.
c. Sanció per cada partit amb alineació indeguda.

CAP. 5. RETIRADA DE LA COMPETICIÓ
Art. 19 Si un equip es retira de la competició durant la celebració d'aquesta, es produirà
automàticament l'anul·lació de tots els partits en els quals hagi participat, i es tindran per no
jugats, sempre que la retirada es produeixi durant la primera volta. Si la retirada es produeix
durant la segona volta, es donaran els punts als equips amb els quals li hauria tocat jugar, o ja
hagin jugat durant la segona volta, i es mantindran tots els resultats de la primera volta.

CAP. 6. INCOMPAREIXENCES
Art. 20 L'equip o equips que no es presentin a un partit, sense justificació vàlida i prèvia,
seran sancionats amb la pèrdua del partit i amb el descompte d'un punt en la classificació
general. A més, se li aplicarà la sanció corresponent. Si un equip, o els dos, es presenten amb
un nombre insuficient de jugadors per iniciar el partit de manera reglamentària, o si ho fan
tard, és a dir, transcorreguts 3 minuts sobre l'hora d'inici del partit i segons el rellotge de
l'àrbitre, perdrà el partit i se li descomptarà un punt de la classificació. No obstant això, tant
l'àrbitre com els entrenadors faran el que sigui possible per jugar un partit amistós.
Art. 21 En el cas que es produeixin tres incompareixences sense justificació, s'exclourà
l'equip de la competició. L'esmentat equip quedarà sense dret a subvenció. Es procedirà,
segons l'article 28.
Art. 22 En el cas d'incompareixença del dinamitzador -és a dir, retard de més de 3 minuts
sobre l'hora d'inici del partit- els delegats i/o entrenadors haurien de resoldre'l, previ acord,
arbitrant ells mateixos o qualsevol persona capacitada que hi hagi a la instal·lació, i fer-ho
constar així a l'acta. Si durant el transcurs del partit arriba el dinamitzador, aquest es farà
càrrec del partit amb el resultat que hi hagi i amb el temps que resti per jugar.
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CAP. 7. AJORNAMENT I SUSPENSIÓ DE PARTITS
Art. 23 L'equip que per raó justificada hagués de canviar la data d'un partit, haurà de seguir el
procediment següent:
Art. 23.1
Formalitzar la sol·licitud d'ajornament mitjançant correu electrònic, adreçat al
Departament d’Esports. En la sol·licitud d’ajornament haurà de constar: esport, categoria, indicar
si és competició local o comarcal, grup competició (associat al PLAYOFF), dia, hora i equip
contrari. Han d'estar suficientment justificades per ser acceptades.
Art. 23.2
La comunicació es farà com a màxim el dimarts de la setmana en la qual s'ha de
jugar el partit, 4 dies abans la data fixada.
Art. 23.3
L'equip que sol·liciti el canvi s'haurà de posar en contacte amb l'altre equip i
comunicar-li la proposta de canvi.
Art. 23.4
L'equip que realitzi el canvi resta obligat a jugar el dia i hora que determini l'equip
contrari, excepte que hagi mutu acord. En qualsevol cas es farà constar en el correu electrònic la
nova data.
Art. 23.5
Si el partit ajornat no es recupera en un període de 15 dies, es donarà per perdut a
l'equip que va sol·licitar el canvi.
Art. 23.6

A un equip que tingui un partit ajornat, no se li permetrà ajornar-ne un altre.

Art. 23.7
Tot ajornament que no segueixi aquest procediment serà sancionat com és recull en
l'art. 20.- Tots els partits ajornats de la primera volta s'haurien de jugar abans de començar la
segona volta. Els partits ajornats de la segona volta s'haurien de jugar abans d'acabar la
competició corresponent. En cas contrari, els dos equips perdrien el partit.
Art. 23.8
En cas d'ajornament, el Comitè de Competició està facultat per fixar dia i hora per
jugar el partit, en cas de no existir un acord entre els dos equips.
Art. 24 Quan un partit hagi de suspendre's una vegada iniciat per qualsevol circumstància
meteorològica:
Art. 24.1
El Comitè de Competició podrà donar-lo com a conclòs amb el resultat que hi hagi en
el moment de la suspensió, sempre que el resultat sigui prou clar en favor d'un o altre equip.
Art. 24.2
En el cas que el Comitè decideixi que s'ha de jugar el temps que resta, únicament
podran alinear-se els jugadors inscrits en l'acta del primer partit, sempre que no hagin estat
expulsats durant el temps jugat en el primer partit.
Art. 24.3
Quan es reprengui un partit per jugar el temps que resta, la situació tècnica de
targetes o faltes dels jugadors participants, així com les faltes acumulables dels equips seran les
mateixes que quan es va suspendre el partit.
Art. 25 Quan per circumstàncies meteorològiques se suspengui el primer partit que havia de
disputar-se en una instal·lació, es valorarà per l’organització la continuitat de la jornada.
Art. 26 Quan un partit hagi de suspendre's, bé sigui abans de començar o una vegada iniciat,
els centres/AMPA’s/entitats involucrats podran posar-se d'acord per jugar el partit o el temps
que resti en una data i hora determinades. Caldrà fer-les, constar en l'acta arbitral del partit i
seran confirmades pel dinamitzador i els dos entrenadors. Aquesta nova data de joc haurà de
ser ratificada pel Comitè de Competició.
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Art. 27 En cap cas, els responsables de col·legis o entitats concertaran partits de lliga,
trasllats o canvis sense autorització prèvia de l'organització. La recuperació dels partits
podran acordar-se entre els delegats dels dos centres/AMPA’s/entitats que estaran obligats a
notificar-ho al departament d’Esports. En tot cas, si no se seguís aquest procediment els
partits es considerarien nuls.
Art. 28 En tots els casos, si no es disposa d’instal·lació municipal per poder jugar el partit
aquest, s’haurà de jugar a la instal·lació de l’equip que apareix al calendari com a local.

CAP. 8. COORDINACIÓ JJEE
Art. 29 La figura de la coordinació dels JJEE serà l’encarregat/da de vetllar pel bon
funcionament de les activitats de les instal·lacions esportives on es juguin partits de la
competició escolar. Els dissabtes al matí, serà el responsable de la correcta preparació de la
pista, el material esportiu i la farmaciola. A més, en cas de pluja, serà ell/ella qui consultarà
juntament amb el Comité de Competició, si es pot realitzar la jornada o s’ha d’anul·lar.

CAP. 9. AL·LEGACIONS I RECURSOS
Art. 33 Qualsevol centre o entitat té dret a presentar al·legacions o reclamacions per fets
produïts abans, durant o després d'un partit. Els escrits d'al·legacions en què raonin els fets i
s'exposin totes les dades que es creguin necessaris, haurien d'estar en poder del Comitè de
Competició, com a màxim, el dilluns següent a les 18.30 hores després de realitzar-se la
trobada. A partir d'aquest moment el Comitè de Competició només admetrà les al·legacions
que ell mateix sol·liciti. Aquests escrits hauran d'estar signats pel delegat d'esports del centre
o entitat.
Art. 34 Tots els centres/AMPA’s/entitats tenen dret a presentar recurs contra els dictàmens
emesos pel Comitè de Competició, com a màxim 48 hores hàbils després de la comunicació
de la sanció. Els escrits han d'anar dirigits al Comitè de Competició del Consell d’Esport
Escolar. En cas que es presenti un recurs, la sanció quedarà suspesa de forma cautelar fins
que el Comitè de Competició torni a pronunciar-se.

CAP. 10. REVISIÓ DE FITXES I DOCUMENTACIÓ
Art.35 Per participar en els Jocs Escolars de Gavà tots els centres/AMPA’s/entitats hauran de
seguir el procés d’inscripció. La inscripció dels diferents equips i esportistes dels col·legis o
entitats es farà a través del programa de tramitació de llicències NEO, i és necessari emplenar
totes les dades que s’hi sol·liciten.
En el cas que algun equip alineï un jugador o entrenador que incompleixi aquest apartat, es
considerarà com alineació indeguda i se sancionarà com a tal.
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Art.36 Els equips han de presentar als partits la fitxa de tots els esportistes presents i
entrenador degudament emplenades i segellades pel Departament d’Esports. El Consell
requerirà les fitxes de l'equip que no les lliuri en el partit i es sancionarà, segons l'article 26 si
no ho fa en el termini d'una setmana o no siguin correctes.
Art.37 Serà obligatori que tots els equips tinguin un delegat i un entrenador que hauran de
tenir fitxa obligatòriament. L'entrenador haurà de ser major de 16 anys, excepte en la categoria
cadet i juvenil que haurà de ser major de 18. Els delegats hauran de ser majors de 18 anys. Els
delegats i entrenadors han de tenir la fitxa correctament tramitada. Seran els màxims
responsables del comportament cívic, social i esportiu de l'equip i vetllaran, perquè el
comportament dels jugadors dintre i fora del camp sigui correcte, i col·laboraran, perquè el
campionat funcioni tan bé com sigui possible.
Art.38 Les fitxes no actualitzades no seran vàlides i el seu ús serà considerat com a alineació
indeguda i se sancionarà com a tal.
Art.39 Els centres/AMPA’s/entitats que tinguin dos equips participant en una mateixa
competició no podran canviar-se jugadors. És a dir, els de l'equip “B” no podran jugar amb la
“A”, ni viceversa. Els canvis seran considerats com a alineació indeguda i sancionada com a
tal.
Art.40 Un jugador podrà participar tantes vegades com ho desitgin els tècnics-monitors del
seu centre o entitat en la categoria immediatament superior a la seva, però no podrà jugar dos
partits en el mateix dia. En cap cas un esportista podrà participar en una categoria inferior a la
seva edat.
Art.41 Un jugador no podrà participar durant una mateixa temporada amb diferents
centres/AMPA’s/entitats.
Art.42 Un jugador no podrà canviar d'esport ni de categoria durant una mateixa temporada.
Accidentalment, i atenent a circumstàncies especials el Comitè de Competició podrà
considerar peticions referents a aquesta casuística.
Art.43 Els esportistes amb llicència federativa podran participar lliurement en els JJEE
sempre que ho facin pel centre en el qual estan matriculats.
Art.44 El nombre màxim de jugadors que es podran fitxar per esport i categoria el marcarà la
normativa de competició de l’esport corresponent.
Art. 45 Únicament es podran inscriure en l'acta els jugadors que estiguin presents a la pista
de joc. A mesura que arribin jugadors es podran inscriure en l'acta, sempre abans d'iniciar-se
la segona part. Una vegada iniciada aquesta, no es podrà inscriure a ningú en l'acta. En la
competició de poliesportiu es podran inscriure fins abans de l'inici del segon partit. Infringir
aquest article es considerarà com a alineació indeguda. El capità de l'equip signarà les actes
abans de l'inici del partit i en cap cas podrà negar-se a signar-la.
Art. 46 Dinamitzadors i taules. El dinamitzador serà major de 16 anys i haurà de dur xiulet,
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pilota, targetes, reglament, actes i cronòmetre. Seran els encarregats de fer l'acta de manera
correcta i anotar qualsevol irregularitat de comportament, documentació, incompliment de
reglament, etc., perquè el Comitè pugui jutjar els fets i actuar en conseqüència.
El dinamitzador, de manera extraordinària, estarà facultat per afegir un annex a l'acta del partit “a
posteriori” per a notificar qualsevol incidència i/o irregularitat esdevinguda durant el partit. Aquest
annex serà tingut en compte pel Comitè de Competició.
El dinamitzador és l'única persona amb potestat per escriure a l'acta del partit i sempre a iniciativa
pròpia. Ningú podrà escriure res a l'acta del partit ni sol·licitar al dinamitzador que ho faci. El delegat
o entrenador de l'equip que hagi de presentar alguna queixa farà una reclamació per escrit, signada
pel delegat, al Consell d’Esport Escolar del centre o entitat i al Comitè de Competició abans de les
18.30 hores del dilluns posterior al partit.
El dinamitzador de “taula” (en les competicions que n’hi hagi) tindrà les actes del partit i sol·licitarà la
documentació a cada equip (fitxes).
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NORMATIVA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS
- COMPETICIÓ MULTIESPORT -

CAP. 11. MULTIESPORT BENJAMÍ I PREBENJAMÍ
Art. 47 Durada dels partits
Els partits tindran una durada de 45 minuts, dividits en tres temps de 15 minuts, amb tres minuts de
descans entre temps. A més, durant cada part es practicarà un esport: futbol sala, bàsquet i handbol.
Art. 48 Composició dels equips
Els equips es compondran de 5 jugadors. A handbol i futbol sala hi haurà quatre jugadors de camp i
un porter. A futbol sala benjamí, i a causa de les dimensions del terreny de joc, els equips es
compondran de 5 jugadors de camp i un porter. A la competició de poliesportiu benjamí el nombre
mínim de jugadors serà de 5 per a futbol sala i 4 per a bàsquet i handbol. En cas que un equip es
presenti amb 4 jugadors, es procedirà a donar per perduda la part de futbol sala i es disputaran
oficialment les parts d’handbol i bàsquet.
Art. 49 Tempteig
Cada partit es dividirà en 3 parts independents com si fossin tres partits. A cada període guanyat li
corresponen 3 punts, en cas d'empat 2 i en cas de derrota 1. El resultat final del partit s'obtindrà
sumant els punts de les tres parts de joc.
Art. 50 La pilota
Les dimensions de les pilotes de joc seran les següents : a bàsquet, pilota de baby-bàsquet per als
prebenjamins (grandària 3) i de minibàsquet (grandària 5) per als benjamins. A handbol, pilota de 44
cm, i en futbol sala de 60 cm.
Art. 51 Participació dels jugadors
Únicament es podran inscriure en l'acta els jugadors que estiguin presents al terreny de joc. A
mesura que arribin jugadors es podran inscriure en acta, sempre abans d'iniciar el partit del segon
esport a disputar. Infringir aquest article es considerarà com a alineació indeguda i se sancionarà
com a tal. Tots els jugadors inscrits en l'acta haurien de participar en les tres parts dels partits.
Art. 52 Reglament de joc
S'aplicarà el reglament de Jocs Escolars del Consell Escolar (local). A la categoria prebenjamí, els
dinamitzadors seran permissius quant a l'aplicació del reglament, encara que no en permetran
abusos.
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Durada
Aturada del
rellotge
Tirs lliures
Cistelles 3
punts
Camp enrere
Lluita per
retenció de
pilota

Bàsquet
Prebenjamí
Benjamí
15 minuts

Handbol
Prebenjamí
Benjamí
15 minuts

Futbol Sala
Prebenjamí
Benjamí
15 minuts

Quan el dinamitzador de joc Quan el dinamitzador de joc Quan el dinamitzador de joc
ho indiqui.
ho indiqui.
ho indiqui.
No s'aplica
No s'aplica

S'aplica

No s'aplica
S'aplica
Possessió de Possessió de
pilota per
pilota per
l'equip
l'equip
defensor
defensor

No s'aplica

No s'aplica

No s'aplica

No s'aplica

No s'aplica

No s'aplica

5 segons de possessió i
passar aquest temps es
xiula falta

No s'aplica

*No està permès la defensa *No està permès la defensa
en zona del mig camp
en zona del mig camp
Defensa
defensiu.
*Està
defensiu.
*Està
permès la defensa
permès la defensa
individual.
individual.
Es pot realitzar en qualsevol Es pot realitzar en qualsevol Es pot realitzar en qualsevol
Substitucions
moment.
moment.
moment.
No es pot passar la pilota al
Cessió al porter
porter si està dintre de la
No s'aplica
seva àrea.
No està permès la defensa
en zona del mig camp
defensiu

Limitació del
porter
Represa
desprès d'un
gol
Penal
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Podrà sortir de l'àrea per
Podrà sortir de l'àrea per
jugar la pilota, però mai
jugar la pilota, però mai
podrà passar la línea
podrà passar la línea
divisòria del mig del camp. divisòria del mig del camp.
Després d’un gol, la represa
Desprès d'un gol, la represa
del joc l’efectuarà el porter
del joc serà de mig camp.
des de dins de l’ àrea.
El farà efectiu el mateix
El farà efectiu el mateix
jugador que ha rebut la
jugador que ha rebut la
falta.
falta.
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NORMATIVA JOCS ESPORTIUS ESCOLARS
- COMPETICIÓ VOLEIBOL ALEVÍ -

CAP. 12. VOLEIBOL ALEVÍ
Art. 53 Durada dels partits
S’aplica 5 sets al millor de 3 amb partits de 19 punts. Si s’arriba al 5é set partits a 11 punts.
Art. 54 Composició dels equips
Els equips es compondran de 6 jugadors. El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista
serà de 4. Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi a pista amb 3
jugadors/es.
Art. 55 Tempteig
Cada set començar de 0.
Puntuació per set:
- 3 punts per l'equip guanyador. ( 3 - 0 )
- Desempat. ( 2 - 1 )
Art. 56 La pilota
Adaptada a l'edat dels participants (soft).
Art. 57 Participació dels jugadors
Únicament es podran inscriure en l'acta els jugadors que estiguin presents al terreny de joc. A
mesura que arribin jugadors es podran inscriure en acta. Infringir aquest article es considerarà com a
alineació indeguda i se sancionarà com a tal. Tots els jugadors inscrits en l'acta haurien de participar
com a mínim 1 part sencera.
Art. 58 Reglament de joc
S'aplicarà el reglament de Jocs Escolars del Consell Escolar (local).
A la categoria pre-benjamí, els dinamitzadors seran permissius quant a l'aplicació del reglament,
encara que no en permetran abusos.
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