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Categories: ‘12-13 
Prebenjamí: cicle inicial d’educació primària, anys 05-06 

Benjamí: cicle mitjà d’educació primària, anys 03-04 

Aleví: cicle superior d’educació primària, anys 01-02 

Infantil: primer cicle d’educació secundària, anys 99-00 

Cadet: segon cicle d’educació secundària, anys 97-98 

Juvenil: educació secundària post obligatòria, anys 95-96 

 

 

Esports 
Individuals: 

Cros Natació 

Atletisme Judo 

Escacs Esquí alpí 

Tennis de taula  Tennis  

Bàdminton Bitlles i Bowling 

Gimnàstica rítmica  Bicicleta tot terreny 

Patinatge artístic  Taekwondo 

Curses d’orientació  Aeròbic 
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Col·lectius o d’associació: 

Minibàsquet i bàsquet Minihandbol i handbol 

Futbol a 11 Futbol a 7 

Futbol Sala Minivoleibol i voleibol 

Minihoquei  

 

 

Sistema de desempat en les classificacions quan dos o més equips 
estan empatats a punts 
 

1r. Diferència de bàsquets o gols particular, comptabilitzant solament els resultats que 
s’han produït entre els equips implicats. 

2n. L’equip que hagi fet mes bàsquets o gols en camp contrari en els enfrontaments 
directes. 

3r. Diferència de bàsquets o gols dels equips implicats, comptabilitzant també els 
resultats que s’han produït amb la resta d’equips. 

4t. Coeficient de dividir els gols o bàsquets a favor entre els gols o bàsquets en contra dels 
equips implicats, comptabilitzant els resultats de tots els equips. 

 

Per norma als Consells Esportius hi ha d’haver un comitè organitzador i un de competició 
format  com a mínim per tres persones cadascun i un comitè d’apel·lació format per dues 
persones com a mínim. 
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Dates dels terminis de les inscripcions 
Futbol 7:  18/10/12  

Futbol Sala:  18/10/12  

Mini bàsquet i bàsquet:  18/10/12  

BTT, Bàdminton, Cros, Atletisme i resta d’esports: 

D’acord amb el calendari o les dates de les proves, que es decidiran en les 

reunions prèvies de cada esport. 

 

 

TRAMITACIÓ DE LES INSCRIPCIONS DELS JEEC 
 

1 - ESPORTS D’EQUIP 

1. Per al curs 2012-2013 s’hauran de presentar dos requisits: 

a. Full d’inscripció on el centre detallarà els esports en els que vol participar i 
el nombre d’equips. 

b. Les dades dels esportistes, entrenadors i delegats es farà únicament via 
internet mitjançant el programa ZENIT (el Consell Esportiu facilitarà un 
nom d’usuari i contrasenya per a cada entitat). 

L’esportista que no estigui donat d’alta per tots els esports que practiqui, serà 
desqualificat sense avís previ. 

2. La llicència o fitxa és obligatòria per a tots els esportistes i com a mínim un entrenador 
o delegat. No hi pot haver ningú sense fitxa a la banqueta. 
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4. Quotes d’inscripció i participació: 

 

Equip: 20€ +8 € per participant 

Esports individuals: 9 € per participant 

Delegats, entrenadors, àrbitres: 10€ per persona i esport 

 

5. Els equips que per necessitat de la competició hagin de participar en les competicions 
organitzades per consells esportius d’altres comarques hauran d’abonar el 50% de la taxa 
que paga el Consell Esportiu de l’Alt Camp al Consell Esportiu Organitzador, que el curs 
12-13 serà de 130€. Per tant l’entitat haurà de pagar 65 euros per cada equip. 
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6. La inscripció es podrà fer per fax o correu electrònic o a les oficines del Consell 
Esportiu, i el pagament es podrà fer per taló bancari, en metàl·lic a les oficines del Consell 
Esportiu o per transferència bancària. El pagament es farà en el moment de donar d’alta a 
l’esportista o entrenador. 

 

 

2 - ESPORTS INDIVIDUALS 

1. Full d’inscripció on el centre detallarà els esports en els que vol participar. 

2. Les dades dels esportistes, entrenadors i delegats es farà únicament via via internet 
mitjançant el programa ZENIT (el Consell Esportiu facilitarà un nom d’usuari i 
contrasenya per a cada entitat). 

 

L’esportista que no estigui donat d’alta per tots els esports que practiqui, serà 
desqualificat sense avis previ. 

3. Llicències per esportistes, entrenadors i delegats. L’esportista, delegat o tècnic ha de 
tramitar una llicència per cada esport en el que participa. 

4. La inscripció es podrà fer per fax, correu electrònic o a les oficines del Consell Esportiu, 
i el pagament es podrà fer per taló bancari o en metàl·lic a les oficines del Consell 
Esportiu o per transferència bancària. El pagament es farà en el moment de retirar les 
fitxes com a molt tard. 

 

3 – TRAMITACIÓ D’ASSEGURANÇA I LLICÈNCIA 

És obligatori que tots els esportistes tinguin tramitada l’assegurança d’accidents esportius 
i responsabilitat civil, les dades es facilitaran al Consell Esportiu de l’Alt Camp tal i com 
s’ha comentat  en el punt 2 dels esports d’equip i els individuals. 

L’assegurança cobreix a l’assegurat des de tres dies després d’haver estat donat d’alta i 
fins el dia 31 d’agost del mateix curs per totes aquelles activitats organitzades pel Consell 



         Normes pels JEEC  curs 2012-2013 
 

 

 
 
 

Programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
Executat per la UCEC i el Consell Esportiu de l’Alt Camp 

 
 

c. Mossèn Martí, 3                                             43800 Valls                                              977 606 287                                                ce@altcamp.cat 

Esportiu de l’Alt Camp o per la UCEC. Tanmateix no cobreix programes com, per 
exemple, colònies d’estiu... que es poden contractar a mitjançant una altra pòlissa. 

 

Per tramitar l’assegurança i llicència es necessita: 

Una fotografia mida carnet o es podrà grabar la foto directament en el programa ZENIT. 

Les llicències tindran un període de tramitació, en el Consell Esportiu, de 3 dies hàbils. 

 

 

CALENDARIS, RESULTATS, CLASSIFICACIONS I COMITÈ DE 
COMPETICIÓ 
Tots els centres docents i entitats que s’inscriguin en els Jocs Esportius Escolars, hauran 
de facilitar una adreça electrònica per tal que des del Consell Esportiu se’ls pugui enviar 
tota la documentació. 

Aquest sistema comportarà més seguretat informativa, més rapidesa, més fluïdesa entre 
el Consell Esportiu i els interessats i, la certesa que la informació arribarà a les persones 
adients. 

Així mateix tota la informació es pot trobar en la pàgina web del Consell Esportiu de l’Alt 
Camp: http://consellesportiu.altcamp.cat  
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 NORMES DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ. CURS 2012 – 2013     
 

1.- SANCIONS PER LA NO PRESENTACIÓ 

1.1 La sanció establerta pel Comitè de Competició en el cas que un equip no es presenti a 
un partit, o que un grup de participants d’esports individuals no es presentin al lloc de 
competició, serà de partit perdut (3 a 0) i se li restarà un punt a la classificació, al primer 
partit no hi haurà sanció econòmica, a partir del segon partit hi haurà una sanció de  10€, 
que s’haurà d’abonar abans del següent encontre. 

1.2 En el cas que un dels dos equips no es presenti al partit, si els dos equips es posen 
d’acord amb el dia i hora per disputar l’encontre abans dels tres dies hàbils següents i ho 
comuniquen els dos equips per escrit al Consell Esportiu, no s’aplicarà el punt anterior.  

1.3 En cap cas s’acceptarà un acord per jugar un partit on hi hagi un equip que no s’hagi 
presentat quan el Comitè de Competició hagi dictat una resolució.  

1.4 Tanmateix, quan en un partit un equip no es presenti, les despeses que es puguin 
generar aniran a càrrec de l’equip no presentat, a més a més de la sanció de l’apartat 1.1. 

1.5 En el cas que els dos equips es posin d’acord per jugar el partit un altre dia, les 
despeses d’aquest segon dia també, anirà a càrrec de l’equip infractor. 

1.6 La presentació al partit únicament de l’entrenador o delegat de l’equip es considerarà 
com a no presentació de l’equip. 

1.7 La presentació al partit amb un nombre insuficient de jugadors es considerarà com a 
partit no presentat. En el cas del Bàsquet: si hi ha 5 o 6 jugadors el partit s’haurà de jugar, 
però el partit es considera perdut, no es restarà el punt a la classificació i no hi haurà 
sanció econòmica. 

1.8 Si hi ha desplaçament de l’equip contrari fora de la seva població, també anirà a càrrec 
de l’equip no presentat. La fórmula que s’aplicarà serà la de 0.20€/km per cada grup de 
quatre jugadors inscrits a l’acta. 
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2.- PARTITS AJORNATS 

2.1. El procediment per ajornar un partit serà:  

• L’equip sol·licitant enviarà un correu electrònic al Consell Esportiu de l’Alt 
Camp amb còpia a l’altre equip amb una proposta de nou dia i hora de joc. 

• L’equip a qui se li sol·licita el canvi enviarà un correu electrònic al Consell 
Esportiu de l’Alt Camp acceptant o no el canvi i el nou dia i hora de joc de 
l’encontre.  

 

MOTIU DE MODIFICACIÓ CONFIRMACIÓ DE L’EQUIP CONTRARI 

Modificar data Necessària 

Modificar hora Necessària 

Modificar terreny de joc No Necessària 

Modificar dades calendari 
general 

No Necessària 

 

2.2. En el cas de jugar el partit entre setmana, caldrà avisar amb 48 hores d’antelació, com 
a mínim. 

2.3. Quan un equip ajorni un partit per qualsevol motiu, i ja en tingui dos d’ajornats sense 
jugar, aquest últim ajornament no s’acceptarà. 

2.4. El partit o jornada, tant d’esports col·lectius com d’individuals, que estant ajornat no 
es jugui abans de finalitzar la fase comarcal, es donarà per perdut a l’equip que hagi fet la 
petició d’ajornament. 
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3.- INSCRIPCIÓ I RETIRADA D’EQUIPS 

3.1. L’equip que es retiri o s’inscrigui a la competició, una vegada el calendari estigui fet 
tindrà una sanció de 30 euros 

3.2. Retirar un equip de la competició, implicarà treure de la classificació tots els resultats 
que hagi aconseguit amb la resta d’equips si no ha acabat una volta sencera, en el cas que 
hagi fet una volta i alguns partits de la següent, s’anul·laran els resultats dels partits 
disputats de la segona volta, i es mantindran els resultats de la primera volta. 

 

4.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA DELS PARTICIPANTS 

4.1.Es obligatori presentar les llicències de jugadors, entrenadors i/o delegats, durant tota 
la competició, ja sigui en els esports col·lectius com en els esports individuals. 

La sanció per no presentar les llicències, tant en els esports col·lectius com en els 
individuals, serà de 3€ per participant que no presenti la llicència, encara que les 
llicències estiguin tramitades. Si el jugador té la llicència tramitada no hi haurà cap altra 
sanció. 

4.2. En el cas que el participant es presenti al partit o a la prova sense la llicència dels 
JEEC, haurà de presentar algun document oficial com per exemple el DNI, passaport o 
llibre d’escolaritat originals. 

Si es dóna aquesta circumstància, es farà constar en l’acta i posteriorment el Comitè de 
Competició verificarà si les dades aportades són correctes. 

4.3. Si un jugador no pot presentar qualsevol dels documents acreditatius originals, es 
podrà alinear a l’acta del partit sota la responsabilitat del seu tutor legal, i en esports 
individuals, podrà participar durant la jornada anotant la incidència a l’acta, però 
posteriorment es verificarà si aquell esportista té la llicència tramitada. 

4.4. La sanció per falsejar la inscripció, en qualsevol categoria, serà la pèrdua del partit i 
restar 2 punts en la classificació o la desqualificació del participant en els esports 
individuals.  
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4.5. La reincidència en el punt anterior (4.4) en més d’una jornada o competició 
representarà la desqualificació del participant o de l’equip per a tot el curs, i, a més, 
s’aplicarà la sanció econòmica del punt 3.1. 

4.6. No es permetrà la participació d’esportistes sense la corresponent assegurança 
tramitada. 

4.7 Per al present curs 2012-2013 a més a més de les fitxes, serà necessari portar el tríptic, 
que genera el programa ZENIT, a tots els partits i actes esportius dels JEEC. 

Per filosofia d’aquest consell esportiu sempre que es pugui disputar un partit o jornada es 
farà (sota la responsabilitat del tutor legal de l’esportista que pugui estar infringint la 
present normativa). Posteriorment es faran les anotacions corresponent a l’acta i el comitè 
de competició aplicarà les sancions corresponents. 

 

5.- PERMISOS ESPECIALS 

5.1. Es concediran permisos especials als equips que ho sol·licitin per escrit, sempre abans 
de començar la competició, i en el moment d’inscriure l’equip o esportista. Aquests 
permisos es poden demanar per aquells esportistes que, per diverses raons 
fonamentades, participin en una categoria superior o inferior en el cas d’esportistes amb 
NEE o que no tinguin equip en la seva entitat. 

Aquests permisos estaran limitats de la següent manera: en els esports d’equip hi podrà 
haver un esportista d’edat més gran en pista. 

5.2. Les sancions per l’alineació indeguda d’un esportista que competeixi en una categoria 
inferior a la que li correspon per edat o una categoria que no sigui la imminentment 
superior a la seva, (o que no tingui el corresponent permís), seran: la desqualificació en 
els esports individuals, la pèrdua del partit en els esports d’equip i un punt menys a la 
classificació general, i en ambdós casos, totes les altres sancions esportives que facin al 
cas. Així mateix s’aplicarà una sanció de 20€ a l’entitat i una sanció d’un mes de 
suspensió a l’entrenador. 
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6.- RENÚNCIES 

6.1. El termini que tenen els equips per renunciar a un partit, serà de 72 hores. Totes 
aquelles renuncies que es facin en un termini inferior tindran consideració de “No 
Presentat” amb l’aplicació de les sancions corresponents. 

 

7.- NO COMUNICACIÓ DE RESULTATS 

7.1 La no comunicació del resultat del partit per part de l’equip local abans del dilluns a 
les 20:00 es sancionarà amb 3 € i un punt a la classificació  (en el cas dels equips de la 
Conca de Barberà el resultat s’haurà de comunicar als dos Consells Esportius). 

7.2 Les actes s’hauran de portar al Consell Esportiu corresponent abans del dimecres a les 
20:00, ja sigui físicament o escanejades.  

 

 

 

8.- SUSPENSIÓ DE PARTITS PER PLUJA 

8.1 En cas que per motius meteorològics no es pugui disputar l’encontre, i els dos equips 
es posin d’acord, l’equip local haurà d’avisar a l’equip visitant i si es dona el cas a  
l’àrbitre. I els dos equips hauran de posar dia de joc en el termini de tres dies hàbils o 
posarà data de joc el comitè de competició el divendres de la segona setmana posterior a 
la data prevista. 
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9.- AJORNAMENT DE PARTITS 

9.1 S’han deixat dissabtes lliures per poder disputar els partits ajornats. 

9.2 En tot cas s’han de jugar abans de tres setmanes. 

9.3 Si el canvi l’ha demanat l’equip visitant l’equip local és qui proposa la data per 
recuperar el partit. 

9.4 Si el canvi l’ha demanat l’equip local, s’intenta jugar al camp del local, el dia i hora 
que aquest proposi, si no és possible es jugarà al camp del visitat quan aquest tingui pista 
disponible. 

 

 

9.- EQUIPS D’UNA MATEIXA ENTITAT 

9.1 En el moment de fer les inscripcions s’haurà de fer una inscripció amb els components 
de cada equip. 

9.2. Quan una entitat tingui més d’un equip a la mateixa categoria, no es podran 
intercanviar jugadors d’un equip a l’altre. 

9.3 En el cas que el punt 9.2 no s’acompleixi, el partit es podrà disputar però es donarà el 
partit per perdut per un resultat de 20 a 0, sense cap altra sanció. 

 

10.- DELEGATS I ENTRENADORS 

10.1. Els entrenadors són el màxims responsables del comportament cívic, social i 
esportiu dels seus esportistes. 

10.2. En el cas que no existeixi el delegat de camp, farà aquesta funció l’entrenador o el 
coordinador de l’equip local. 

10.3. Les funcions del delegat de camp són: rebre els equips i àrbitres i oferir-los, si cal, un 
vestidor, facilitar el material necessari (banquetes, pilotes, taula d’anotadors...) i aportar 
l’anotador i àrbitre en les categories o esports que sigui necessari. També s’encarregarà 
d’obrir les instal·lacions com a mínim 30 minuts abans del partit o competició. 
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10.4. És obligatori que tots els equips vagin acompanyats d’un entrenador o delegat 
acreditats amb la llicència esportiva. 

 

11.- SANCIONS 

11.1. La sanció per alineació indeguda per altres conceptes no referenciats en aquestes 
normes, comportaran com a mínim, un punt menys a la classificació general i la pèrdua 
del partit. 

11.2. La sanció per l’alineació o participació d’un esportista que estigui suspès pel 
qualsevol organisme o estament esportiu, seran les mateixes que les del article 5.2. 

11.3. Les sancions seran descomptades de les possibles subvencions que es puguin 
atorgar a final de curs, o d’un fons que s’haurà d’abonar al principi de curs i que serà 
retornat en finalitzar el curs si no hi ha hagut sancions o la part que pertoqui. Si un equip, 
entitat ja no li quedes diners del fons haurà d’abonar un altre quantitat de diners al fons. 
En els cas dels equips de la conca hauran de fer l’abonament de la sanció al seu Consell 
Esportiu. 

 

12.- CLASSIFICACIONS 

12.1. Quan una competició tingui equips de diferents categories, es farà una única 
classificació amb els resultats de tots els partits. Una vegada finalitzada es faran 
classificacions finals separant les categories, sense contemplar els resultats que s’hagin 
produït entre equips de diferents categories. 

12.2. En les categories pre-benjamí (si hi ha competició) i benjamí no hi haurà classificació. 

12.3. En el cas que hi hagi d’haver dues fases, pels motius que sigui, es farà una primera 
fase més heterogènia( tots contra tots o grups per nivells) i uns segona fase més 
homogènia (ajuntant aquells equips amb característiques més similars).  
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13.- RECLAMACIONS 

13.1. Les reclamacions podran ser presentades (per escrit: paper, fax o correu electrònic) 
fins el dimecres següent a la celebració de l’esdeveniment, a les 19:00 hores, al Consell 
Esportiu de l’Alt Camp o al Consell Esportiu de la Conca de Barberà. 

13.2. Les reclamacions es presentaran firmades detallant el càrrec de la persona que firma 
i amb el segell de l’entitat. 

 

14.- RECURSOS 

14.1. Els recursos es podran presentar fins el dimecres següent, a les 13:00 hores, a la 
notificació per correu electrònic o hagin estat publicades en el butlletí de resultats i 
penjades a la pàgina web del Consell Esportiu de l’Alt Camp. 

14.2. Els recursos es presentaran firmades detallant el càrrec de la persona que firma i 
amb el segell de l’entitat.. 

Una vegada les actes del Comitè de competició hagin estat publicades a la pàgina web del 
Consell Esportiu i/o enviades per correu electrònic, les resolucions d’aquest Comitè 
estaran i constaran comunicades i notificades als implicats a tots els efectes. 

Les resolucions del Comitè d’apel·lació sortiran, així mateix, publicades a la pàgina web 
del Consell Esportiu. Però també es comunicaran per correu electrònic als implicats. 

 

 

 

15.- COMPOSICIÓ DELS COMITÈS 

15.1 Comitè Organitzador: 3 components 

15.2. Comitè de Competició: 3 components 



         Normes pels JEEC  curs 2012-2013 
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PUNT FINAL 

Tot allò que no està especificat en aquestes normes i que pugui afectar al 
desenvolupament de les activitats, el comitè organitzador i/o de competició tindrà la 
potestat de regular i crear precedent per aquella norma. 

Aquesta normativa serà d’aplicació a l’àmbit Comarcal de l’Alt Camp, si es juga una 
competició interterritorial o es passa a fase territorial o nacional serà d’aplicació la 
normativa corresponent. 

Aquesta normativa pot ser modificada en el moment de la publicació de les normes 
tècniques que estan elaborant la UCEC conjuntament amb la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

La participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya implica la total acceptació 
d’aquestes normes. 


