JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

NORMATIVA GENERAL 2018‐2019
ENTRENADORS I DELEGATS
Un entrenador pot portar un màxim de 2 equips. No es farà cap canvi d’horari ni pista per la coincidència de dos
partits del mateix entrenador/a.
Els equips s’hauran de presentar a la competició amb el seu entrenador/a o delegat/da major d’edat a partir de la
categoria infantil o major de 16 anys per les categories fins aleví, i la documentació que l’acrediti com a tal (llicència
d’entrenador/a o delegat/da). Com a mínim una persona responsable al partit ha de tenir la titulació mínima
requerida (CIATE).
En casos puntuals i fins un màxim de 3 vegades, i amb el coneixement previ de l’organització, l’equip podrà ser
acompanyat per una persona autoritzada per l’escola o entitat i haurà de donar les seves dades al tutor/a de joc i
signar l’acta arbitral al finalitzar el partit.
Si l’entrenador i/o delegat que consta a la inscripció de l’equip no presenta la seva llicència, aquest fet es recollirà en
acta i l’equip infractor perdrà el partit (1). Aquesta norma serà vigent des de la primera jornada de lliga.
Si un equip es presenta sense cap responsable que s’adreci com a tal al tutor/a de joc del partit (no pot ser un
jugador/a en el cas dels juvenils), no es jugarà cap partit amistós i se li donarà el partit per perdut.
IMPORTANT:
(1) Si en un cas puntual un entrenador i/o delegat, correctament inscrit (té la llicència tramitada) no presenta el seu
carnet acreditatiu, pot lliurar al tutor de joc qualsevol document personal amb les seves dades sempre que porti una
fotografia i sigui vigent. El tutor de joc ho anotarà a l’acta i, si des de l’organització es comprova que aquesta persona
està correctament inscrita, el resultat serà vàlid. En cas contrari perdrà el partit i l’equip serà sancionat pel comitè de
competició.
ACREDITACIONS I LLICÈNCIES D’ESPORTISTA
Des de la primera jornada, tant el responsable com els jugadors, han de presentar el full de llicències. No
s’acceptaran fulls o llicències en tablets o telèfons mòbils.
En cas excepcional, es pot presentar un carnet acreditatiu amb fotografia, preferiblement DNI. Aleshores el tutor de
joc ho anotaria a l’acta i des del Consell es comprovaria que les llicències estan tramitades correctament. En cas
contrari perdrien el partit i es convocaria el Comitè de Competició.
PRESENTACIÓ DE LLICÈNCIES
El full de llicències s'haurà de presentar 10’ abans de l’inici del partit.
Cap jugador es pot alinear sense estar inscrit i amb la llicència impresa.
El responsable de l’equip haurà d’estar present durant la confecció de l’acta del partit.
Si passats els 10’ de l’hora d’inici del partit, l’equip no presenta les acreditacions, es podrà jugar un amistós sempre
que el responsable, signi que es fa càrrec dels seus jugadors i conforme aquests tenen les llicències correctament
tramitades.
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AUTORITZACIONS
Com màxim TRES vegades per equip es pot avisar a l’organització per autoritzar a un altre responsable per l’equip. La
persona autoritzada haurà de presentar DNI al partit i signar l’acta abans de l’inici del partit.
En cas que un equip es presenti sense cap entrenador i/o delegat, el tutor de joc tancarà l’acta i no es jugarà . Es pot
jugar un partit amistós, sempre que un responsable major d’edat (que no pot ser un jugador juvenil) signi que els
jugadors tenen llicència pel Consell.
EDAT DELS INSCRITS
Els jugadors han de participar a la categoria corresponent a la seva data de naixement.
En cas que es detecti que l’edat d’un o més components de l’equip no és la correcta i no s’hagi notificat a
l’organització en el moment de fer‐ne la inscripció, l’equip perdrà els drets de classificació i automàticament la
subvenció econòmica a què tingués dret (en cas de les entitats de Sabadell que l’hagin demanat).
IMPORTANT: Si es detecta també que un jugador/a està jugant amb el nom d’un altre company/a, l’equip també
perdrà tots els drets de classificació.
JUGADORS DE SUPERIOR CATEGORIA
Com a màxim hi poden haver 2 jugadors de superior categoria en un equip (nascuts l’any anterior). Al terreny de joc
però, només n’hi podrà haver un. En cas que hi hagi més d’un jugador de superior categoria a pista es faria un
amistós i s’anotaria a l’acta.
Els equips amb jugadors de superior categoria queden exclosos de la competició, a excepció dels que estan acreditats
amb el model 50 com a repetidors, que aquests són vàlids per a la classificació comarcal. En els partits, un repetidor
amb model 50 compta com un jugador de superior categoria.
JUGADORS FEDERATS
La participació és oberta i no hi ha limitació, independentment si és escola o entitat.
NOMBRE DE JUGADORS PER PARTIT
Perquè un partit sigui vàlid s’han de presentar un mínim de jugadors (normativa específica) i un màxim de 12. Una
vegada començat el partit hi ha d’haver un mínim de jugadors a la pista (normativa específica).
Si un jugador/a no està inscrit a l’acta, per poder‐s’hi afegir ho ha de fer abans de la meitat del partit (veure
normatives específiques).
CANVIS DE JUGADORS EN DIFERENTS EQUIPS
Si una entitat té més d’un equip de la mateixa categoria participant en el mateix esport, aquests han d’estar definits
amb les lletres “A”, “B”, o amb un color determinat... En el moment de fer la inscripció i des de la primera jornada.
Els components que els integrin NO podran en cap cas alinear‐se amb l’altre equip, estiguin o no en grups diferents
de competició.
Si alguna entitat, sense coneixement de l’organització, no compleix aquesta norma, perdrà tots els drets de
classificació dels equips en què s’hagin alineat aquests esportistes.
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Equips d’una mateixa entitat i diferent categoria: Un esportista d’un equip podrà jugar amb l’equip de categoria
immediatament superior, sempre que sigui del mateix esport.
Canvi d’entitat d’un jugador: Per canviar d’entitat ha de ser un cas excepcional i s’autoritzarà sempre d’acord amb
l’entitat d'origen i quan sigui abans de començar la fase final.
RETARDS O NO PRESENTACIÓ TUTOR/A DE JOC
Una no presentació del tutor/a de joc sempre serà en desconeixement de l’organització, en cas contrari s’avisaria als
equips.
RETARDS TUTORS DE JOC: A 5’‐10’ per començar el partit si el tutor de joc no ha arribat, trucar: 629.49.05.75
NO PRESENTACIONS TUTORS DE JOC: En cas que el tutor de joc no es presenti, els responsables xiularan el partit a
parts iguals i el resultat serà vàlid. L’organització remunerarà aquests partits als tutors de joc eventuals. Un partit
sense tutor de joc s’ha de jugar.
NO PRESENTACIÓ I RETARD D’EQUIPS
Un equip ha d’avisar d’una no presentació 48h abans de l’inici del partit. Queden exclosos els motius mèdics amb
presentació del certificat i quan l’equip esta format pel mínim de jugadors que demana la normativa.
Si passats 10’ de l’inici del partit, no s’ha presentat la el full de llicències tramitat amb el mínim de jugadors
necessaris, es faran constar a l’acta els jugadors presents i l’equip infractor tindrà el partit perdut i una penalització
de tres punts descomptats de la classificació general.
Si la no presentació es reitera dues vegades es retirarà l’equip de la lliga. Aquesta resolució es comunicarà a la resta
de participants.
IMPORTANT: La no presentació d’un equip, tant la que es produeixi 24 hores abans o el mateix dia del partit, pot
tenir una sanció econòmica de 20€ que haurà d’abonar l’equip infractor a l’organització per compensar al tutor de
joc i l’equip perjudicat (sempre que aquest hagi complert de forma satisfactòria durant tot el curs).
Qualsevol partit que no es pugui jugar de manera oficial afectarà a la puntuació del Joc Net o puntuació de la
classificació.
PETICIÓ DE CANVI D’HORARI I/O DATA DEL PARTIT
Qualsevol canvi es podrà sol∙licitar per escrit al Consell Esportiu (consell@consellsabadell.cat), com a màxim el
dimarts abans del partit. Els canvis no es concediran per manca d’entrenador.
a) L’equip sol∙licitant haurà de fer arribar al Consell Esportiu la sol∙licitud.
L’endemà se li comunicarà si la petició ha estat acceptada. En cas contrari, haurà de jugar el partit en la data i l’hora
previstes.
b) Si se li accepta el canvi de data i/o hora, l’organització decidirà la celebració d’aquest partit amb l’equip contrari.
L’equip que ha fet la petició s’haurà d’adaptar a la data i/o horari acordat amb l’altre equip i que no excedirà dels 21
dies posteriors a la data programada del partit per calendari. En cas de no poder complir l’equip sol∙licitant amb
aquest requisit el partit es donarà per celebrat favorable a l’altre equip.
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c) Un equip no pot pactar una nova data amb l’altre equip sense coneixement de l’organització. Si això es produeix, i
el partit no es pot jugar a l’hora i/o data acordada per l’organització, automàticament se li donarà el partit per
perdut.
Un equip podrà demanar TRES canvis o ajornaments al llarg del curs. No es farà cap concessió en aquesta norma.
No s’acceptarà un canvi que comporti el moviment d’un altre partit o si a l’altre equip no li va bé.
L’organització es reserva el dret de modificar partits si és benefici de la competició. Aquests canvis s’avisaran amb un
mínim de 48h.
CALENDARI: PARTITS EN DIVENDRES
Si l’equip local ho desitja, pot demanar per calendari de jugar en divendres. Tot i això haurà d’estar disposat a passar‐
lo a dissabte si l’equip visitant ho demana amb 14 dies d’antelació. En aquest cas, si l’equip local no disposa de pista
el Consell la proporcionaria o en el seu defecte haurà d’anar a la pista de l’equip visitant. Es recomana marcar els
vostres partits en divendres per disposar d’una bona previsió.
SUSPENSIÓ DE PARTITS PER PLUJA
En cas de trobar, a criteri del tutor de joc, la pista impracticable (ja sigui per pluja o per altres circumstàncies) a l’hora
de l’inici del partit i a la pista de joc, és suficient la presència d’un responsable de l’entitat amb el full de llicències
dels jugadors/es. S’aconsella que en aquest cas els responsables dels equips decideixin de mutu acord dia, hora i seu
de celebració del partit en presència del tutor/a de joc, deixant sempre un marge mínim de cinc dies (si se suspèn el
dissabte, s’ha de programar a partir del dijous següent). El coordinador/a de l’equip que actuï com a local haurà de
trucar dilluns al Consell per notificar la data acordada.
IMPORTANT: En el cas de pluja intensa, quan es tracti d’un partit entre equips de diferents municipis, i sempre que
l’equip que es desplaci informi a l’organització a través del mòbil de guàrdia (629.49.05.75) no seria necessària la
presència de cap responsable de l’equip visitant.
De totes maneres, des del Consell no es suspendrà el partit ja que és impossible saber l’estat de la pista a l’hora
prevista. Simplement s’avisarà al tutor/a de joc i a l’equip local que no hi anirà cap responsable visitant, perquè en el
cas que a l’hora del partit el tutor/a informi que sí s’hauria pogut jugar o si l’equip visitant no ha avisat a
l’organització, el partit es donarà per celebrat.
Si en la notificació del tutor/a de joc no hi ha acord entre tots dos equips, aquests disposen de 21 dies per jugar el
partit, avisant prèviament l’organització.
L’equip que figuri com a local tindrà preferència per escollir dia i hora, però haurà de donar almenys dues
possibilitats de recuperació del partit a l’equip visitant.
Si des de l’organització es té la percepció que cap dels dos equips no té la intenció de jugar transcorregut aquest
marge de temps, el partit es donarà per celebrat. Si per contra, un equip té intenció de jugar i és l’altre que no troba
cap dia per jugar, es donarà el partit per celebrat a favor del primer.
Si comença a ploure durant el partit:
 En el transcurs de la primera meitat, el partit es repetirà sencer.
 Finalitzada la primera meitat del partit, es donarà el partit per acabat.
Aquesta norma s’adaptarà al reglament específic de cada esport.
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UNIFORMITAT
Per jugar els partits dels esports d’associació, serà condició indispensable que els components de cada equip
assisteixin al terreny de joc amb l’uniforme complet i necessari, amb els colors representatius de l’entitat. L’uniforme
mínim consta d’una samarreta igual (mateix color i format part davantera i esquena) i amb els dorsals serigrafiats i
sabatilles d’esport per a tots els components.
En el cas de números repetits, el responsable de l’equip ha d’informar el tutor/a de joc d’aquesta anomalia i decidir
quina numeració passaria a ser un dels dos números repetits (de cara a les sortides a pista de cada període, targetes,
gols...)
A més, tots els equips quan juguin com a local hauran de disposar d’un joc de petos correctament enumerats i de
color diferent al de la seva samarreta, per si existeix coincidència de colors. Aquests petos se’ls haurà de posar
l’equip que figura com a local.
A partir de la tercera jornada (inclosa) tots els equips han d’anar correctament uniformats. Un equip que a judici del
tutor/a de joc (mitjançant l’annex que presenti el tutor a l’organització) no compleixi aquests requisits d’uniformitat,
podran jugar el partit però, en cas de guanyar, se’ls atorgarà una puntuació D al joc net. Si cap dels dos equips no va
de forma correcta, el partit es considerarà per perdut a tots dos.
Els equips també poden reclamar aquesta norma. Ho han de comunicar als tutors/es de joc abans de recollir l’acta de
joc i aquests ho recolliran a l’annex arbitral.
Per seguretat al terreny de joc cap jugador podrà anar amb pírcings, arracades, polseres...
MATERIAL
Cada equip s’haurà de portar sempre les pilotes d’escalfament.
Serà competència de l’equip local facilitar la pilota de joc reglamentària perquè es porti a terme el partit quan
aquest es disputa a la seva seu.
Quan es jugui en camp municipal, tots dos equips hauran de portar una pilota reglamentària (mida i pes segons
normativa). En cas contrari, s’haurà de fer constar en acta (previ a l’inici del partit).
L’ incompliment de material afectarà a la puntuació del Joc Net de l’equip implicat/s
INSTAL∙LACIÓ
La instal∙lació ha de proporcionar les xarxes correctament col∙locades, banquetes pels jugadors suplents i una taula
per l’anotador i vestidor disponible per l’equip visitant. Pels partits de primera hora, la pista s’ha d’obrir com a
mínim 20‐30 minuts abans.
Els equips que juguin a la seva instal∙lació i no puguin garantir un bon desenvolupament del partit (pel que fa a
públic), no proporcionin el material necessari per al desenvolupament del partit o la seva pista no compleixi les
mesures de seguretat mínimes, passaran a jugar a instal∙lació municipal
S’ha de reservar una banda per banquetes i demanar al públic que es posi a l’altra banda (el tutor de joc ho indicarà
juntament amb el responsable de l’equip).
A les banquetes només hi podrà seure personal acreditat amb llicència: jugadors, entrenador/a, delegat/a i/o el
coordinador/a. En cas contrari es sancionarà l’equip.
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Queda completament prohibit fumar a les banquetes. Aquesta infracció serà sancionada pel Comitè de Competició.
Els equips que juguin com a local al seu camp, i que per diferents motius no tinguin la instal∙lació i el terreny de joc
disponible i amb les condicions necessàries mínimes per la celebració del partit previst, hauran d’avisar l’organització
amb un mínim de 48 hores. En cas contrari, es donarà el partit per celebrat a favor de l’equip visitant.
L’ incompliment de la instal∙lació afectarà a la puntuació del Joc Net de l’equip implicat/s
DESPLAÇAMENTS
Els desplaçaments dels equips i esportistes aniran a càrrec i estaran organitzats pels centres i les entitats
participants.
COMITÈS DE COMPETICIÓ
Es constituiran en la reunió específica de cada esport i estaran formats per:
‐
‐
‐
‐
‐

1 representant de l’organització,
1 representant dels tutors de joc,
1 representant dels centres d’ensenyament públics,
1 representant de les entitats esportives,
1 representant dels centres d’ensenyament concertats.

Si en algun esport no surten representants a tots els estaments, automàticament formarà part del Comitè l’entitat
que més equips/esportistes aporti en aquell esport. Un cop configurat el Comitè, s’haurà d’escollir un president/a i
un secretari/a, que conjuntament amb el President, signarà les actes.
Per altra banda, si es reuneix el Comitè i un dels membres té un equip o esportista afectat/da, tindrà veu però no
tindrà dret a vot.

COM VEUREM EL JOC NET
El comportament afectarà la classificació.
En finalitzar cada partit el tutor de joc informarà al Consell i/o el seu coordinador arbitral del comportament dels 2
equips segons aquests barems. Els equips podran deduir la nota mirant la classificació a la web del Consell Esportiu.
QUALIFICACIÓ A (+2 punts):
L’equip ha arribat amb suficient antelació i ha realitzat l’escalfament.
L’entrenador ha mostrat una actitud pedagògica envers la competició més enllà del resultat del partit.
El públic, jugadors i entrenador s’han respectat i han acceptat les decisions arbitrals sense cap protesta.
Els esportistes han mostrat companyerisme envers el seu equip i el contrari, i s’han saludat esportivament a l’inici i
final del partit. El joc s’ha desenvolupat pràcticament sense faltes.
L’actitud de les persones adultes ha estat un exemple a seguir, ovacionant i reconeixent l’esforç d’ambdós equips.
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Comportament excepcional de fair play abans, durant i després del joc, o alguna acció excepcional que estigui fora
del comú i mereixi un reconeixement.
L’equip ha complert amb tots els aspectes de normativa referents a la puntualitat, fitxes, uniformitat i participació
d’esportistes.
QUALIFICACIÓ B (+1 punt):
L’equip ha arribat amb suficient antelació i ha realitzat l’escalfament.
L’entrenador ha mostrat una actitud pedagògica envers la competició més enllà del resultat del partit.
El públic, jugadors i entrenador s’han respectat i han acceptat les decisions arbitrals sense cap protesta.
Els esportistes han mostrat companyerisme envers el seu equip, i s’han saludat esportivament a l’inici i final del
partit. El joc s’ha desenvolupat amb molt poques faltes.
L’equip ha complert amb tots els aspectes de normativa referents a la puntualitat, fitxes, uniformitat i participació
d’esportistes.
QUALIFICACIÓ C (0 punts):
L’equip ha arribat amb antelació.
L’entrenador ha mostrat una actitud més competitiva que pedagògica, on l’important és guanyar el partit.
El públic, jugadors i entrenador s’han respectat i han acceptat les decisions arbitrals amb alguna protesta.
Els esportistes en alguna ocasió molt puntual no han mostrat companyerisme envers el seu equip o l’equip contrari.
L’equip ha complert amb tots els aspectes de normativa referents a la puntualitat, fitxes, uniformitat i participació
d’esportistes.
QUALIFICACIÓ D (‐ 1 punt):
L’entrenador ha mostrat una actitud més competitiva que pedagògica, on l’important és guanyar el partit, amb un
comportament poc conciliador i antiesportiu.
El públic, jugadors i entrenador no i han acceptat les decisions arbitrals manifestant reiterades protestes o alguna
falta de consideració.
Els esportistes en alguna ocasió no han mostrat companyerisme envers el seu equip o l’equip contrari. Les reiterades
faltes durant el joc han deixat de manifest un joc brut i poc respectuós. Hi ha hagut expulsions de jugadors, tècnics o
públic.
L’actitud de les persones adultes ha estat un exemple negatiu pels esportistes
No s’ha complert algun aspecte de la normativa general sobre la puntualitat, fitxes, uniformitat i participació
d’esportistes.
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QUALIFICACIÓ E (COMITÈ COMPETICIÓ):
L’entrenador ha mostrat una actitud on l’important és únicament guanyar i no accepta perdre. Comportament gens
conciliador i antiesportiu, irrespectuós i desconsiderat cap al públic, esportistes i tutor de joc.
El públic, jugadors i entrenador no han acceptat les decisions arbitrals manifestant reiterades protestes i faltes greus
de desconsideració i provocant sancions disciplinàries durant el joc.
Els diferents responsables de l’equip han infringit aspectes importants de la normativa amb la intenció de treure’n un
profit de manera inadequada.

