JOCS ESCOLARS DE
MATARÓ

Dossier General
2019 - 2020

SALUTACIO

Benvolguts/es
Acabem de començar un nou curs escolar i amb la complicitat de les escoles i instituts de la ciutat
una nova edició dels Jocs Escolars de Mataró.
Així amb el pla de millora de l’esport escolar, els alumnes de Mataró tindran la oportunitat de
participar-hi un curs més en diferents esports ja siguin individuals o d’equip.
Aquests jocs són una competició esportiva que hem de continuar potenciant i ha de tornar a
convertir-se amb una peça importantíssima a l’esport de la nostra ciutat. Uns Jocs a on els i les
participants disposaran d’un espai on s’interrelacionaran amb els valors que comporta la cultura de
l’esport i l’educació, com poden ser els de l’amistat, la solidaritat, la salut i vida sana, l’esforç, el
compromís, la formació... tots ells tant importants en la nostra vida diària i quotidiana.
Agrair a tots els agents que feu possible els Jocs Escolars, monitores i monitors, coordinadores i
coordinadors, famílies... que doneu suport als vostres nens i nenes i que gaudiu tots i totes junts de
aquesta competició.
Bon Jocs Escolars!!
Amb el desig que aquesta nova edició torni a convertir-se amb un èxit de participació, aprofito per
saludar-vos cordialment.

Beatriz Delgado Castro
Regidora d’Esports
Mataró, setembre 2019
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INTRODUCCIÓ
La Direcció d’ Esports de l’Ajuntament de Mataró (DE) convoca els Jocs Escolars de Mataró pel

curs 2019-2020.
Els objectius fonamentals d’aquest programa són:
a.- que la població escolar gaudeixi d’una oferta de pràctica esportiva suficients en
quantitat, qualitat i diversitat per atendre les seves necessitats i que la utilitzi.
b.- mantenir i augmentar l’hàbit de practicar l’esport de manera continuada, a traves
de la població en edat escolar, promocionant la vessant més lúdica, dinàmica i
educadora de l’esport, potenciant els valors personals com ara l’esforç, la superació
d’un mateix, el treball en equip i el saber perdre i guanyar.
D’acord amb aquests objectius es convoquen els Jocs Escolars de Mataró en les següents
disciplines, calendari i normativa tècnica.

Correspon al Director o al Coordinador del centre/entitat el donar coneixement de
les normatives aplicables als Jocs Escolars a tots els jugadors, entrenadors,
preparadors i delegats.
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NORMATIVA GENERAL
1. INSCRIPCIÓ
Als Jocs Escolars de Mataró es poden inscriure tots els nois i noies en edat escolar inscrits en un
Centre d’ensenyament, associació esportiva escolar, club, entitat o associació de Mataró.
Els centres d’ensenyament, clubs, entitats o associacions que s’inscriguin als Jocs Escolars de
Mataró cal que es comprometin a recuperar partits entre setmana.

1.1. MATRICULACIÓ OBLIGATÒRIA DE L’ESPORTISTA
En la inscripció a la competició local, cal que l’esportista estigui matriculat en un Centre
d’ensenyament i s’inscrigui per l’escola on està matriculat.
No obstant es podrà inscriure per un altre centre escolar diferent sempre i quan en la pròpia escola
no s’inscriguin equips en aquell esport i categoria, sempre que l’escola per la qual participin es
responsabilitzi d’aquests esportistes, presentant una relació d’aquest indicant a quin centre cursen
els seus estudis.
Un esportista NO pot participar amb un equip d’una entitat, club o associació si en el centre escolar
on està matriculat tenen equip del mateix esport i categoria. En el cas de que aquest esportista
participi amb l’equip de l’entitat, club o associació aquest equip constarà com EQUIP FORA DE
CONCURS.
Quan una o vàries escoles no tinguin número suficient d’esportistes per formar un equip, es podran
formar equips entre vàries escoles.

1.2. TIPUS D’INSCRIPCIÓ
Cal considerar dos tipus d’inscripció:
a) La del CENTRE ESCOLAR i/o ENTITAT (SEPARATA)
que es considerarà realitzada a partir de la simple presentació a la Secretaria dels Jocs de tots els
documents que conformen la SEPARATA, amb totes les dades omplertes, signades i segellades
degudament pel Director del Centre.
b) La dels EQUIPS-JUGADORS i ENTRENADORS-DELEGATS
que es considerarà realitzada a partir de que la Secretaria dels Jocs doni el vist i plau a:



CARNET D’ESPORTISTA de la Secretaria General de l’Esport
RELACIÓ D’EQUIP
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1.3. EL CARNET D’ESPORTISTA
És obligatòria la tramitació d’aquest document sigui per la competició d’esport d’equip, sigui per la
competició individual i només podrà prendre part en els Jocs Escolars de Mataró, aquell equip o
individu que tingui el carnet d’esportista degudament tramitat pel Consell Esportiu del Maresme.
El carnet d’esportista cobreix l’assegurança i assistència sanitària en cas d’accidents o lesions tant
en el transcurs de l’encontre com a l’entrenament.
Els entrenadors i/o Delegats, també han de tramitar carnet d’esportista i figurar en l’equip que els és
propi.
1.3.1. ASSEGURANÇA
Tots els participants en els Jocs Escolars de Mataró hauran d’estar afiliats a l’assegurança contractada
per la Secretaria General de l’Esport que s’inclou en el carnet d’esportista.
1.3.2. TRAMITACIÓ
Es obligatori tramitar carnet d’esportista per a la assegurança.
El carnet d’esportista seran tramitats per l’escola o entitat directament a la seu del Consell Esportiu
del Maresme.
1.3.3. JUSTIFICACIÓ DE L’EDAT
La justificació de l’edat queda únicament reflectida amb la presentació del “CARNET D’ESPORTISTA”.

1.4. CONDICIONS MÍNIMES PER INSCRIURE UNA ESCOLA / ENTITAT
1.4.1. NOMENAMENT COORDINADOR ESPORTIU
El Coordinador Esportiu Escolar, serà nomenat pel President del Consell Escolar, Director o òrgans de
govern de cada Escola, Associació Esportiva Escolar (AEE) o entitat esportiva respectivament.
És interessant que el Coordinador del Centre sigui una persona fàcilment localitzable i amb certa
mobilitat i capacitat per a reunir-se i que visqui plenament l’ambient esportiu escolar.
1.4.2. FINALITATS I OBJECTIUS D’AQUESTA FIGURA
La relació puntual o regular entre la Secretaria dels Jocs i les diferents Escoles, Associacions
Esportives Escolars o Entitats Esportives serà única i exclusivament realitzada a traves del
Coordinador Esportiu Escolar i/o Presidents del Consell Escolar, AEE o Entitats Esportives. Ambdós
seran doncs, els únics interlocutors vàlids per a qualsevol tema relacionat amb la competició escolar.
1.4.3. MISSIONS DEL COORDINADOR ESPORTIU
El coordinador del centre/entitat ha d’assumir les següents funcions:
a.- Trametre i ser receptor de tota la informació dels Jocs Escolars de Mataró.
És el responsable d’informar de la present normativa a tots els entrenadors, delegats i
participants als Jocs Escolars de Mataró de la seva escola.
b.- Fer la tramitació de la documentació necessària per a la Competició Escolar.
c.- Assistir a les reunions preparatòries, de seguiment.
d.- Estar en contacte permanent amb Secretaria dels Jocs de forma directa, sense
intermediaris.
DOSSIER JOCS ESCOLARS DE MATARÓ 2019-2020
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e.- Fer de portaveu de tota la problemàtica que pugui sorgir en el transcurs de la
competició.

1.5. CONDICIONS MÍNIMES PER INSCRIURE UN EQUIP
1.5.1. ENTRENADORS I/O DELEGATS
Tots i cadascun dels equips inscrits als Jocs Escolars de Mataró han de comptar obligatòriament un
entrenador/a i/o delegat/da FIXE/A. Assumint indistintament un, la funció de l’altre en cas
d’absència transitòria.
Conseqüentment a l’anterior, es poden inscriure a la competició escolar tants equips com es vulguin
sempre i quan vagin acompanyats per un delegat i/o entrenador.
La Secretaria dels Jocs, en la mesura de les seves possibilitats, vetllarà per facilitar que aquells
entrenadors o monitors que portin 2 equips, puguin assistir als seus encontres.
En el cas de que no fos possible, és responsabilitat del coordinador esportiu de centre, per tal de que
l’equip vagi acompanyat per un altre entrenador i/o delegat.
Tot entrenador/delegat ha de tramitar el corresponent Carnet d'Esportista i presentar-lo al tutor de
joc en cada partit.
Serà missió de l’entrenador i/o delegat el següent:
 S’encarregarà de l’ordre públic al terreny de joc i resoldrà qualsevol situació conflictiva que
es produeixi abans, durant i després de l’encontre. A més, s’encarregarà de l’atenció al tutor
de joc i l’equip visitant, i del bon estat i neteja dels vestuaris i terreny de joc. Igualment és
responsable del bon comportament i esportivitat dels seus jugadors i els acompanyants.
 Presentarà al tutor de joc el carnet d’esportista dels seus jugadors i la seva, abans de
convocar l’encontre. Podrà sol·licitar al tutor de joc la comprovació dels carnets d’esportista
de l’equip contrari, abans de començar l’encontre o a la mitja part. Si hi observa alguna
irregularitat, haurà de fer-la present al tutor de joc, el qual, si creu convenient, deixarà
constància a l’acta. Qualsevol incident o deficiència, ja sigui al terreny de joc (senyalització,
llum, etc..) motivarà també la seva constància en l’acta.
 Mantindrà les banquetes suficientment aïllades i protegides. Vetllarà les possibles molèsties
que es puguin produir.
 NO ESTÀ FACULTAT sota cap circumstància en el transcurs de l’encontre per a dirigir-se al
tutor de joc per a qüestions de desenvolupament del partit. Aquesta missió li correspon al
capità de l’equip i no cap altra persona.
 En el cas de les categories prebenjamins i benjamins el delegat de l’equip es podrà dirigir al
tutor de joc sempre i quan no destorbi el bon funcionament del partit.
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1.5.2. EL CAPITÀ DE L’EQUIP
El Capità, és l'única persona facultada per dirigir-se al tutor de joc en el transcurs del partit. Ho farà
de forma correcte i disciplinada. Col·laborant amb el tutor de joc en mantenir una actitud esportiva
amb els seus companys.
El capità ha de signar l’acta, i en aquesta només s’escriurà allò que el tutor de joc estimi oportú.
1.5.3. DISPONIBILITAT D’ESPAI DE JOC
Cal inscriure tants equips, com pistes i horaris puguin disposar els propis Centres. En cas de no ser
possible, s’han de sol·licitar per escrit a la Direcció d’ Esports de l’Ajuntament de Mataró,
especificant exactament la necessitat a cobrir. No s’atendran peticions verbals.
1.5.4. CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS
Tots els equips inscrits als Jocs Escolars de Mataró, estan OBLIGATS a cedir les seves instal·lacions
esportives durant els matins dels dissabtes realitzant els encontres entre les 9,00 i les 12,00 hores. I
ocasionalment, en cas de necessitat per partits ajornats els dies entre setmana, especialment de
17,00 a 20,00 hores.
1.5.5. MATERIALS MÍNIMS I CONDICIONS D’ÚS
Els equips han de disposar d’un mínim de dues pilotes reglamentàries de l’esport al que s’inscriu.
Quan es juga en pista pròpia o en pista municipal com a pròpia les han de posar a disposició de el
tutor de joc. Aquestes han d’estar en bones condicions d’ús (regular, inflades, etc).
Disposar de tot el material de pista necessari (porteries, xarxes, banquetes de suplents, etc) i en bon
estat d’ús.
Els materials propis de l’escalfament (pilotes, etc.) correran a càrrec de l’equip local.
En el cas del bàsquet l’equip local ha de disposar de cronòmetres.
1.5.6. PISTES I VESTIDORS
Les pistes han d’estar en bon estat, degudament marcades i han de tenir les mides reglamentaries
mínimes. Per la dignitat deguda a les persones, els vestidors estaran nets i higiènicament impecables.
El tutor de joc ha de disposar del mateix, a més de comptar dintre del vestidor d’una taula i cadira,
per a redactar l’acta.
1.5.7. UNIFORMITAT DELS JUGADORS
La vestimenta amb la qual hauran de presentar-se al partit tots els jugadors d’un equip, serà la
següent:
a) Samarreta igual per a tots els jugadors amb el corresponent número, perfectament visible,
a l’esquena.
b) Pantalons curts.
c) Mitjons d’esport.
d) Sabatilles esportives adients.
Cap jugador podrà portar objectes o accessoris que puguin causar lesions personals o a tercers
(anells, corretges, cadenes, arracades, etc.).
En cas de coincidència de colors de les samarretes dels dos colors serà l’equip local el que canviarà
de color.
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2. ESTRUCTURA
FASE
LOCAL
ZONAL

TERRITORIAL

ÀMBIT TERRITORIAL
Àmbit municipal
Àmbit de zona dins de la comarca
Entre les zones que componen la comarca
i/o un altre Consell Esportiu (únicament en
els esports en que sigui necessari fer una
competició conjunta)
Àmbit de la província de Barcelona

NACIONAL

Àmbit de tota Catalunya

COMARCAL o
INTERCOMARCAL

ORGANITZADOR
Ajuntament
Consell Esportiu
Consells Esportius i UCEB
Consells Esportius i UCEB
UCEC i Consell Català de
l’Esport

2.1. COMPETICIÓ FASE LOCAL
El desenvolupament de la competició de la fase local vindrà determinada pel sistema de competició
de cada esport i categoria.
En el cas de que hi hagin un número insuficient d’equips que no permeti la realització d’una fase
local, els equips interessats podran optar per inscriure’s a la competició que organitzi el Consell
Esportiu del Maresme (CEM) o en el seu defecte al Consell Esportiu que ofereixi el CEM.
La participació a la competició s’haurà de fer dins el primer trimestre del curs. Si la inscripció es
realitza posteriorment, la inscripció recaurà en l’equip participant.
Es tindrà com a màxim 3 setmanes després de la recepció dels resultats, per tal de reclamar
qualsevol incidència en els resultats i/o classificacions, a partir dels quals es donaran els resultats per
definitius. Qualsevol reclamació efectuada amb posterioritat a tres setmanes, serà desestimada.
Altres situacions que no quedin reflectides en aquest punt, serà la Secretaria dels Jocs Escolars de
Mataró i/o el Comitè de Competició qui decidirà.

2.2. COMPETICIÓ A FASES SUPERIORS
En esports d’equip, anirà a FASES SUPERIORS el millor equip classificat, en el moment en que ens
siguin requerits pel Consell Esportiu del Maresme, seguint els següents criteris:
 competicions amb dues fases: millor equip classificat de la 1a fase.
 competicions sistema lliga:
o si es a dues voltes el 1r classificat de la 1a volta
o si es a una volta el 1r classificat.
 en el cas de que hi hagin varis grups es farà una jornada amb els primers classificats de cada
grup.
Queden excloses d’aquestes classificacions aquelles competicions no puntuables (Copa primavera,
torneigs, etc.).
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Cal tenir en compte que en alguns esports i categories la reglamentació de la fase local i les fases
superiors no sigui la mateixa, per el que l’equip que es classifiqui per anar a fases superiors tindrà de
consultar la reglamentació de les fases.
Els equips que presentin alumnes repetidors podran participar en fases locals (veure punt 5) i en el
cas de que es classifiquin per fases superiors pot participar seguin les normes de la competició que
s’estipulin.

3. PARTICIPANTS
3.1. CATEGORIES I EDATS CONVOCADES
Els participants, atesa la seva edat, es distribuiran en les següents categories:







JUVENIL:
CADET:
INFANTIL:
ALEVÍ:
BENJAMÍ:
PREBENJAMÍ:

nascuts/des els anys 2002-2003
nascuts/des els anys 2004-05 (3r i 4t ESO)
nascuts/des els anys 2006-07 (1r i 2n ESO)
nascuts/des els anys 2008-09 (EP5 - EP6)
nascuts/des els anys 2010-11 (EP3 - EP4)
nascuts/des els anys 2012-13 (EP1 - EP2)

3.2. INSCRIPCIÓ SEGONS L’EDAT
En les categories descrites anteriorment hauran d’inscriure’s els esportistes i/o equips de Centres
Escolars o Clubs/Entitats esportives, indistintament. Tots ells hauran de reunir tots els requisits
explicitats en la present NORMATIVA.
Els nois/es que participin en els Jocs Escolars de Mataró hauran de tenir tramitat el carnet
d’esportista obligatòriament.
Aquells equips que no tramitin els carnets d’esportistes, dins dels terminis establerts, podran ser
sancionats i/o expulsats de la competició.
Inscripció
Cada esportista haurà de participar a la competició escolar en la categoria que per la data de
naixement li pertoqui. Encara que també ho podrà fer en la categoria immediata superior, sempre
que les seves facultats físiques li permetin, però en aquest cas: PERD LA CATEGORIA QUE PER L’EDAT
LI ÉS PRÒPIA.
Excepció: en esports d’equip
Inscripció EN ACTA de forma puntual
En ESPORTS D’EQUIP es podran inscriure en l’acta (alinear) com a màxim 2 jugadors/es dels equips
de categoria immediata inferior.
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En aquest cas caldrà acreditar-ho al tutor de joc de l’encontre mitjançant la presentació del carnet
d’esportista degudament diligenciat on consti aquest jugador/a.
Aquesta situació transitòria no comporta el perdre la categoria que li es pròpia.
En cap cas es permetrà inscriure un jugador en una categoria inferior, que per edat no li pertoqui.
Data límit d’inscripció de jugadors
S’acceptarà incorporació de nous jugadors a equips fins les 6 últimes jornades de la competició.
Aquests no podran jugar fins que tinguin tota la documentació tramitada (full d’equip i carnet
d’esportista), en el cas de que ho faci sense la documentació és considerarà alineació indeguda.

3.3. CONFIGURACIÓ DELS EQUIPS
En la competició d'ESPORTS D’EQUIP el carnet d’esportista, és el document que configura l’equip i
dona validesa al conjunt d’individualitats, aquest carnet d’esportista haurà d’anar acompanyat de la
relació de l’equip, degudament segellat per la secretaria dels Jocs Escolars de Mataró. Caldrà doncs
que en ells hi figurin agrupats tots els nois/es que essent de la mateixa categoria (segons les taules
d’edats especificades en l’article 3.1.) i les variants apuntades en l’article 3.2. competiran com a
equip en una disciplina esportiva de les convocades.
Quan un equip durant 3 jornades no es presenti amb el número suficient de jugadors, quedarà
expulsat de la competició.
3.3.1. INSCRIPCIONS D’EQUIPS A I B DEL MATEIX CENTRE
Cada jugador pertany a un sol equip. Un jugador que jugui en el seu equip no podrà jugar en l’altre
equip de la mateixa categoria cap jornada, considerant alineació indeguda els 2 partits.

3.4. EQUIPS MIXTES
En les categories: prebenjamí i benjamí (poliesportiu) i aleví
Tenint en compte que les qualitats físiques en aquestes edats són similars per ambdós sexes els
equips podran ser MIXTES.
En les infantils, cadets i juvenils
En aquestes categories i degudament raonat es podrà autoritzar la inclusió d’equips mixtes. Tenint
en compte que en fases superiors la normativa serà la que marqui el Consell Esportiu del Maresme

3.5. EQUIPS D’ENTITATS
Els equips que juguin en representació d’una entitat hauran d’omplir una relació d’equip específica
d’entitat. En aquesta es farà constància de la procedència del centre educatiu del jugador.
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3.6. MÍNIM DE JUGADORS
En els esports d’equip s’hauran d’atendre, segons l’esport on s’inscrigui, als nombres mínims de
jugadors següents:
ESPORT
MINI BÀSQUET
BÀSQUET
MINI HANDBOL
HANDBOL
MINI-VOLEIBOL
VOLEIBOL
FUTBOL SALA
MINI HOQUEI
HOQUEI SALA
FUTBOL A7
FUTBOL A6 (poliesportiu)
POLISPORTIU

INSCRITS EN ACTA
per començar un partit
5
5
5
7
4
6
5
5
6
7
6
segons esport

* AQUESTS MÍNIMS SÓN PER LA FASE LOCAL, ELS EQUIPS QUE PASSIN A FASES SUPERIORS CALDRÀ QUE COMPLEIXIN
LES NORMATIVES D’AQUESTES COMPETICIONS.

3.7. CANVIS D’EQUIP
Amb excepció del descrit en l’article 3.2. Cada nen/a haurà de jugar en el mateix equip, en que ha
estat inscrit, tota la temporada. No s’autoritzarà cap canvi d’equip a cap noi/a/es un cop les fitxes
estiguin tramitades al Consell Esportiu Maresme.
En el cas del poliesportiu pre benjamí i benjamí es podran fer canvis d’equips fins a la tercera jornada
i sempre i quan la secretaria dels Jocs Escolars de Mataró i doni el vist i plau.
En el cas de que en el decurs de la competició, un equip es desdobli en dos, l’equip base serà l’”A” i
serà qui opti a la classificació final. L’equip “B” serà considerat com a fora de concurs (FC).

4. ESPORTISTES FEDERATS
Aquell escolar que participa en una competició federada amb nom d’un club i vulgui participar també
als Jocs Escolars de Mataró amb nom de l’escola on pertany, haurà de tramitar forçosament la
documentació prevista en les presents normes i obtenir el corresponent CARNET D’ESPORTISTA.
Quan un mateix club/entitat té equips inscrits en la competició federada i també a la competició
escolar, en el mateix esport i categoria ambdós: CAP DELS JUGADORS DE L’EQUIP FEDERAT PODRÀ
JUGAR A L’EQUIP ESCOLAR, NI OBTENIR EL CARNET D’ESPORTISTA.
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5. ALUMNES REPETIDORS
Tots aquells equips d’escoles o associacions esportives escolars que per motius justificats hagin
d’incloure com a màxim dos jugadors/es de categoria superior hauran de presentar un certificat
sol·licitant a la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró fins la data d’inscripció d’equips.
Excepcionalment, en el cas d’escoles o associacions esportives escolars, es permetrà la participació
en els esports d'associació d'aquells alumnes que hagin repetit un sol curs, i en les condicions
marcades per les normatives tècniques.
Aquests jugadors/es de superior categoria hauran d’haver nascut immediatament l’any anterior de
la franja d’edat que correspon a la categoria en la qual inscriuen l’equip.
En cas de ser acceptada, al terreny de joc només es podrà tenir un jugador/a de superior categoria.
Aquesta norma es respectarà sempre. En cap cas es podran alinear els dos jugadors/es de superior
categoria per arribar al nombre mínim de jugadors/es per iniciar el partit.
Els equips als quals s’accepti aquesta situació jugaran la competició local amb les mateixes condicions
que la resta d’equips i en el cas de que es classifiquin per fases superiors pot participar seguin les
normes de la competició que s’estipulin.

6. ALUMNES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Es permetrà la participació d’esportistes amb patologies especials en activitats de categories inferiors
a la corresponent.
Quan es presenti la relació d’equip a la Secretaria dels Jocs Escolars de Mataró per a la inscripció
d’equip, s’haurà d’acompanyar del certificat mèdic i del certificat corresponent de disminució.
Aquest esportista quedarà inscrit amb les mateixes condicions de participació que un alumne
repetidor.

7. EQUIPS CONVIDATS. FORA DE CONCURS
Donat el cas de que un centre o entitat, per tal de completar un equip, es veiés en la necessitat
d’inscriure un/a esportista de forma anòmala o irregular, haurà de comunicar-ho abans
obligatòriament per escrit i de forma raonada a la Secretaria dels Jocs.
Si se’ls accepta aquesta situació tindran opció a participar als Jocs Escolars de Mataró única i
exclusivament com a equips convidats.
Aquests equips constaran a les taules classificatòries com a FORA DE CONCURS (FC), i sense opció a
poder participar en les Fases Superiors ni ser campió dels Jocs Escolars de Mataró.
A la classificació final, els resultats obtinguts contra aquests equips com a FORA DE CONCURS no
quedaran reflectits.
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En cap moment aquesta situació eximeix a l’equip convidat, d’acceptar tota la normativa, tant
disciplinària, general o específica de cada esport, aplicant les sancions necessàries en cada cas.
Òbviament no podran aspirar ni al Campionat Local ni a participar en les Fases Superiors (Comarcals,
Territorials, etc...).

8. QÜESTIONS IRREGULARS
8.1. DEURE I DRET A LA COMUNICACIÓ D’IRREGULARITATS
Qualsevol Centre té el dret i l’obligació de comunicar per escrit a la Secretaria dels Jocs, les
irregularitats de tipus administratiu, és a dir, contra aquestes Normes Generals, de les que en tingui
proves fundades i suficients.

8.2. COMUNICACIÓ DE LES IRREGULARITATS
Les reclamacions podran presentar-se en qualsevol moment i SEMPRE PER ESCRIT i signades pel
Coordinador esportiu (no cap altre).
Els comunicats verbals o de qualsevol altre tipus sobre irregularitats no seran admesos ni aquests
generaran cap actuació de la Secretaria dels Jocs.

8.3. ACTUACIONS D’OFICI
El Comitè de Competició i la Secretaria dels Jocs podran intervenir d’ofici, en qualsevol moment en
tots aquells fets que es consideri adient, sense necessitat de mediació per part d’un equip, Escola o
Entitat.

8.4. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS INCORRECTES
Qualsevol defecte de fons o de forma, de dades incorrectes, de documentació mal complimentada; la
falta de signatura del Director del Centre, ó qualsevol concepte propi del tema INSCRIPCIÓ donarà
lloc a entendre com a "no presentada" la documentació. Qualsevol tipus de defecte detectat "a
posteriori" inclòs amb la competició començada i que afecti a la mateixa, repercutirà en el mateix
grau sobre la persona o equip causant.

8.5. IRREGULARITATS EN LA DOCUMENTACIÓ
Qualsevol falsedat, ocultació, tergiversació de la veritat sigui feta de forma conscient o inconscient.
Sigui qualsevol la forma en que aquesta es produeixi, com a exemple:
- en les dades de qualsevol document
- la manipulació o adulteració de les dades en qualsevol document
- suplantació de personalitat
- altres
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donarà lloc, després d’haver depurat responsabilitats per part del Comitè de Competició, a sancions a
jugadors, equips, entrenadors/delegats, coordinadors i fins i tot el propi Centre Escolar/Entitat que
poden anar des de l’amonestació, pèrdua de punts, fins a la desqualificació i/o retirada de la
competició a l’equip i/o al mateix Centre Escolar o Entitat. Serà competència del Comitè de
Competició establir el grau i/o magnitud de la falta i la/les corresponent/s sanció/ns.

9. RECLAMACIONS I RECURSOS
9.1. RECLAMACIONS
Qualsevol Centre o Entitat té dret a presentar reclamacions sobre els incidents que es produeixin,
abans, durant o després d’un encontre, seguint el següent procediment:
 Signatura del Capità en l’acta, per saber que es reclamarà.
 Presentar un escrit signat pel Coordinador esportiu dirigit al Comitè de Competició, en que es
raonin els fets, s’exposin totes les dades i s’aportin totes les proves que es creguin
necessàries.
 L’escrit haurà de presentar-se abans de transcorreguts 4 dies hàbils des de que es celebrà
l’encontre. Un cop passat aquest termini, el Comitè de Competició no admetrà més
al·legacions que les que ell sol·liciti.
Qualsevol reclamació que no es faci en la forma exacta descrita (sobretot el que especifica sobre la
signatura del Coordinador esportiu i no altre persona), NO SERÀ TINGUDA EN COMPTE.

9.2. DICTÀMENS DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ
Quan el Comitè de Competició consideri que no hi han dades suficients com per emetre un dictamen
definitiu, podrà ajornar-lo amb suspensions provisionals, que seran considerades part de la sanció
definitiva que en el seu moment s’imposi.
Els dictàmens del Comitè de Competició seran executius a partir del mateix moment en que siguin
comunicats al Centre/Entitat, i es suspendran només en el moment en que, per interposició de
recurs, la Direcció d’ Esports de l’Ajuntament de Mataró emeti dictamen en contra, restituint en el
que sigui possible, de la part executiva que quedi per complir.

9.3. RECURSOS CONTRA DICTÀMENS
En primera instància es podrà interposar recurs contra els dictàmens del Comitè de Competició
davant de la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, en un termini de sis dies feiners a partir
de la data de notificació del dictamen del Comitè de Competició, i el seu veredicte resultarà
inapel·lable.

9.4. SANCIONS ATÍPIQUES
Tots aquells casos que no es vegin reflectits a la Normativa Disciplinària i General, i aquells on les
circumstàncies, agreujants o atenuants, no siguin definides (o de difícil definició) i en virtut de les
quals no sigui clara l’aplicació de la corresponent sanció, aquesta serà resolta pel Comitè de
DOSSIER JOCS ESCOLARS DE MATARÓ 2019-2020
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Competició de la forma més adient i en l’esperit al que respon la Competició Escolar, en primera
instància. Sense perjudici de que per interposició de recurs la resolució correspongui a les
INSTÀNCIES superiors.

10. SEU OFICIAL DE LA SECRETARIA DELS JOCS ESCOLARS DE MATARÓ
L’oficina de la Secretaria dels Jocs Escolars de Mataró, pel curs 2019-2020 està situada al Direcció
d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, al carrer sant Cugat, 169 - Telèfon 758.23.74.
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NORMATIVA TÈCNICA
11. ESPORTS CONVOCATS

ESPORTS
D’EQUIP

ESPORTS
INDIVIDUALS

CATEGORIA
Pre benjamí

SEXE
Mixta

Benjamí

Mixta

Aleví

Mixta

Infantil

Masculí
Femení

Cadet

Masculí
Femení

Juvenil

Masculí
Femení

Pre benjamí

Masculí
Femení

Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil

Masculí
Femení
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ESPORTS
Polisportiu
Polisportiu
Mini voleibol
Futbol sala
Mini bàsquet
Futbol sala
Mini handbol
Mini Voleibol
Bàsquet
Futbol sala
Handbol
Voleibol
Bàsquet
Futbol sala
Handbol
Voleibol
Bàsquet
Futbol sala
Handbol
Voleibol
Natació
Patinatge
Atletisme
Cross
Escacs
Natació
Patinatge
Tennis Taula
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POLIESPORTIU (PREVISIÓ)

ESPORTS

Pre benjamí

Mini handbol
Mini bàsquet
Futbol sala
1 jornada cross
1 jornada atletisme

Benjamí

Mini bàsquet
Mini handbol
Futbol sala
2 jornades de Mini hoquei
2 jornades de volei
1 cross
1 jornada atletisme

12. CALENDARI GENERAL
Aquest calendari general, és el que inicialment està previst realitzar i serveix d’orientació i referència
per a tota la temporada 2019-2020. Malgrat tot, per qüestions de necessitat poden introduir-s’hi
variants en qualsevol moment de la temporada.

 Tramesa dossier a les escoles (Directors,
AMPA’S i AEE)
(la proposta es enviar-ho per correu electrònic
i penjar-ho a la web)

 Lliurament separata (nomenament
coordinador)

 Reunió informativa Jocs Escolars de Mataró
 Tancament inscripcions esports d’equip
Pre benjamí, benjamí, aleví, Infantil, cadet i juvenil

 Ironkids
 Inici competicions
Pre benjamí, benjamí, aleví, Infantil, cadet i juvenil

 Marató Escolar (Data provisional)
 Acabament competició (Data provisional)
 Cloenda Jocs Escolars de Mataró i acte de
lliurament de medalles JJEE (Data provisional)
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setembre
30
setembre
2 octubre
11 octubre
19 octubre
26 octubre
9 maig
23 maig
13 juny
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 Jornades sense competició

Jornades competició
(19 jornades)
(*) Provisional – 4
jornades - (1) Data
prevista Marató
Escolar

2 novembre
7 desembre
21 març
2 maig
30 maig

26 octubre
9, 16, 23 i 30 de novembre
14 i 21 (*) de desembre
11, 18 i 25 de gener
1, 8, 15, 22 (*) i 29 de febrer
7, 14 i 28 de març
4 (*), 18 i 25 d’abril
9 (1), 16 i 23 (*) de maig

13. INSCRIPCIÓ A VÀRIES COMPETICIONS


En la competició local, el Centre Escolar o club, i sota la seva responsabilitat, podrà inscriure
a un noi/a a un esport d’equip i tants d’individuals, com les condicions físiques i de calendari
li permetin. Han de tenir present que la participació en un esport individual serà prioritària
respecte l’esport d’equip, en cas de coincidència de calendari.



Els esportistes que s’inscriguin a la competició dels divendres a la tarda també es podran
inscriure a un esport d’equip dels dissabtes al matí.
Atenció: La participació en varis esports individuals no ha d’obstaculitzar la marxa normal de
la competició per equips.



En esport d’equip:
Un noi/a pot participar tan sols, en una competició de la mateixa disciplina.

14. ESPORTS D’EQUIP
14.1. INCORPORACIÓ DE NOUS EQUIPS
En el cas de que un equip s’incorpori a la competició un cop aquesta ja estigui començada (sempre
que el calendari de la mateixa ho permeti), hi hauran les següents opcions:
 Si s’incorpora dins de les 4 primeres jornades de la competició, l’equip podrà prendre part a
la competició oficial, però caldrà que abans del canvi de fases hagi recuperat tots els partits.
 Si s’incorpora més tard (a partir de la 5a jornada, canvis de fases,….) l’equip figurarà fora de
concurs i els resultats obtinguts no constaran a la classificació. La incompareixença restarà 1
punt a la classificació.
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14.2. RETIRADA D’EQUIPS
Si un cop començada la competició és retira algun equip és procedirà de la següent forma:
 S’anul·laran els resultats dels encontres disputats per aquest equip (en el cas que sigui 1a
fase o a una sola volta), i és descomptaran els punts obtinguts en aquests encontres.
 En el cas de competicions amb dues voltes o bé en dues fases si hi ha una volta o una fase
acabades es mantindran els resultats i punts aconseguits en aquesta volta o fase i
s’anul·laran els resultats de la segona volta o fase.

14.3. PRESENTACIÓ DOCUMENTS AL TUTOR DE JOC
ÉS OBLIGATORI abans de començar un partit de presentar al tutor de joc: el “CARNET D’ESPORTISTA”
(document original i degudament diligenciat). De no ser així serà considerada com a NO
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

14.4. TUTOR DE JOC SUBSTITUTORI
Dins de la filosofia que motiva els Jocs Escolars de Mataró, si per qualsevol motiu el tutor de joc no es
presenta a un partit oficial, els dos delegats o entrenadors podran arbitrar o fer arbitrar a un tercer
(per mutu acord) l’encontre.
Podran arbitrar-lo mitja part cadascun o conjuntament, i es farà constar en acta aquest acord,
signant tots dos ABANS DE COMENÇAR L’ENCONTRE.
Si no es disposen d’actes oficials, es podrà utilitzar qualsevol altre document substitutori d’aquesta,
com ara un paper foli, signat sempre per les dues parts implicades, fent constar: nom dels equips,
categoria, grup, lloc, hora d’inici, nom dels jugadors, resultat final i incidències. Aquesta “acta” es
remetrà a la Secretaria dels Jocs Escolars de Mataró (carrer Sant Cugat, 169) un cop finalitzat
l’encontre, per tal que aquesta anoti el resultat, el qual serà vàlid a tots els efectes.

14.5. NEGATIVA A JUGAR UN PARTIT
Per principis, als Jocs Escolars de Mataró, UN PARTIT S’HA DE JUGAR SEMPRE. Cap irregularitat
administrativa, o presumpció de la mateixa, ha de suspendre la celebració d’un partit. L’equip,
entrenador/delegat que es negués a jugar un partit serà sancionat, tenint en compte el caràcter
educatiu i d’esportivitat dels Jocs Escolars de Mataró.

14.6. PUNTUALITAT
Tots els partits hauran de començar a l’hora assenyalada a l’ordre de partits. La incompareixença
d’un equip passats 10 minuts de l’horari indicat implicarà la pèrdua del partit. El tutor de joc de
l’encontre farà constar en acte el retard de l’equip. Quan un equip es presenti en repetides ocasions
en retard als partits la Comissió d’Esport i Escola estudiarà les possibles sancions.
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14.7. INSCRIPCIÓ DE JUGADORS A L’ACTA DE L’ENCONTRE
Es podran inscriure nous jugadors a l’acta del partit fins a la mitja part del mateix.

14.8. NUMERO INSUFICIENT DE JUGADORS
Quan l’equip no compleixi la seva participació amb els mínims que es demana en el punt 3.6 del
dossier general a l’inici del partit, es considerarà que l’equip participa amb número insuficient de
jugadors.
El tutor de joc ho farà constar així en l’acta de l’encontre i realitzarà un partit amistós amb els
jugadors presents en el camp. (veure normativa disciplinària).

14.9. INCOMPAREIXENÇA
Es considera incompareixença quan un equip i/o entrenador no es presenti en l’encontre a la hora
que s’indica en l’ordre de partits. (veure normativa disciplinària).

14.10. ALINEACIÓ INDEGUDA
Es considera alineació indeguda, l’alineació d’esportista/es que la documentació (relació d’equip i/o
fitxes) no hagi estat degudament diligenciada. El no figurar en la relació d’equip corresponent a
l’equip, categoria i competició que li correspongui i també el no tenir la fitxa actualitzada. (veure
normativa disciplinària).

14.11. SALUTACIÓ
A l’inici i a l’acabament dels partits caldrà que els equips es facin una salutació.

14.12. CLASSIFICACIONS
En els Jocs Escolars de Mataró en les competicions d’esport d’equip la CLASSIFICACIÓ SERÀ ÚNICA
independentment que l’esportista o equip pertanyi a una escola o a un club/entitat.
Amb l’objectiu de premiar les accions positives de l’esport i el joc net, s’utilitzarà un sistema
classificatori a l’efecte.

14.13. PUNTUACIONS
Per tal de donar un sentit positiu al sistema de puntuació dels esports per equips, intentant
incentivar al màxim el fet de jugar, el sistema de puntuació pels esports Bàsquet i Mini-bàsquet,
Futbol sala, Handbol i Mini-handbol, Hoquei i Voleibol i Mini-voleibol, serà el següent:
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Equip guanyador ...................................................
Cas d’empat ..........................................................
Equip perdedor .....................................................
Nombre insuficient de jugadors ....…..............…….
Incompareixença ...............................…...............

3 punts
2 punts
1 punt
0 punt (partit jugat)
-1 punt

14.14. RESULTATS
En cas d’incompareixença o número insuficient de jugadors, es tindran en compte a part del
descompte de punts els següents resultats per esports:
Bàsquet i Mini bàsquet .....................……..
Futbol sala .....................…….…..................
Handbol i Mini-handbol …………………......…
Hoquei ......................................................
Voleibol i Mini-voleibol .......................……

12 - 0
12 - 0
12 - 0
12 - 0
12 - 0

14.15. SITUACIONS D’EMPAT A LES CLASSIFICACIONS
Es procedirà de la següent forma:
14.15.1. CAS D’EMPAT DELS ESPORTS: BÀSQUET, FUTBOL SALA, FUTBOL A7, HANDBOL I HOQUEI
1. L’equip que tingui més punts aconseguits entre els dos equips empatats, en els
enfrontaments directes (en el cas de competicions amb doble volta).
2. Diferència de gols/bàsquets (gol/bàsquet-average) entre els dos equips.
3. Diferència de gols/bàsquets (gol/bàsquet-average) entre tots els partits jugats en la
classificació general.
4. L’equip que hagi aconseguit més gols/bàsquets durant tota la competició.
5. Si es manté l’empat, es jugaria un partit de desempat en camp "neutral".
14.15.2. CAS D’EMPAT EN L’ESPORT DE: VOLEIBOL
1. L’equip que tingui més sets aconseguits entre els dos equips empatats, en els enfrontaments
directes (en el cas de competicions amb doble volta).
2. Diferència de sets entre els dos equips, en competició a una volta.
3. L’equip que hagi obtingut menys sets en contra dins la classificació general.
4. L’equip que tingui més sets aconseguits a la classificació general.
5. Si es manté l’empat, es faria la divisió dels sets a favor i en contra.

14.15.3. CAS D’EMPAT AMB TRES O MÉS EQUIPS AFECTATS
1. L’equip que tingui més punts aconseguits entres els equips empatats, en els enfrontaments
directes (en el cas de competicions amb doble volta).
2. Diferència de gols/bàsquets (gol/bàsquet average) entre els equips empatats.
3. Diferència de gols/bàsquets (gol/bàsquet average) entre tots els partits jugats de la
classificació general.

DOSSIER JOCS ESCOLARS DE MATARÓ 2019-2020

26

NOTA: En la competició del POLIESPORTIU s’aplicarà el cas d’empat, segons en funció de l’esport de
que es tracti.
En les competicions en que participen diferents categories en un mateix grup o diferents grups, la
classificació final vindrà determinat segons els resultats obtinguts entre els equips de la seva mateixa
categoria. En cas d’empat/s s’aplicarà segons el cas el que s’estableix el punt 14.15 sobre situacions
d’empat a les classificacions.
En el cas de que hi hagi un/s equips/s empatats en el moment que es requereixi la participació per a
fases superiors s’aplicarà el criteri segons el cas el que s’estableix en el punt 14.15.

15. AJORNAMENTS, SUSPENSIONS I CANVIS D’HORARI
15.1. TERMINI
Quan per motius de força major, una Escola o Entitat ha de suspendre i/o ajornar un partit ja
assenyalat en el calendari i/o “ordre de partit” haurà de ser comunicat a la Secretaria dels Jocs com a
més tard: ABANS DEL LLIURAMENT DE L’ORDRE DE PARTITS de la jornada qui es farà càrrec de les
gestions oportunes.

15.2. SERÀ RESPONSABILITAT DE L’ESCOLA APLAÇANT
1) Fer totes les gestions que calguin amb el centre escolar contrari.
2) Les gestions a realitzar hauran de ser fetes rigorosament amb l’ordre següent:
i)

Comunicar immediatament la suspensió AL COORDINADOR ESPORTIU DE L’EQUIP
AFECTAT, sempre s’ha de fer mitjançant comunicació directe.
ii) Concertarà i fixarà, en la mateixa trucada i en comú acord amb el contrari: el dia, hora i
lloc de la nova celebració de l’encontre.
iii) Comunicarà acte seguit, a la Secretaria dels Jocs motius raonats de l’ajornament, el
resultat de les gestions fetes, axis com també el nou dia, hora i lloc concertat, si és el cas.
3) El termini màxim per ajornar un partit es fixa fins les 12 hores del DIJOUS anterior a l’encontre.
Tots els ajornaments fets a partir d’aquesta hora es considerarà incompareixença de l’equip
aplaçant.
4) L’equip que aplaci el partit, a l’hora de recuperar-lo s’haurà d’adaptar a l’horari de l’equip
contrari. En cas de no arribar a un acord caldrà comunicar-ho per correu electrònic a la
secretaria dels Jocs Escolars de Mataró.

15.3. CONCERTACIO ENCONTRES
En el cas de no haver concertat en comú acord la nova data del partit, o bé en el cas d’haver
concertat però en una data inconvenient (proximitat o no de canvis de fase, segones voltes, playoffs, etc). La Secretaria dels Jocs està facultada per assenyalar de forma inapel·lable la data
definitiva de celebració del partit, que de no celebrar-se, sigui la circumstància que sigui es donarà
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com a “incompareixença” i “equip guanyador” a un o altre equip, o ambdós com a
incompareixença si s’arribés a donar el cas.
Tindran la consideració de dies hàbils per a la celebració de partits ajornats, els dies entre setmana
següents: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres i com a horari principal entre les 17,00 hores i
les 20,00 hores, sense perjudici d’altres dies i hores, que de comú acord entre les parts, fixin.

15.4. JORNADES DE RECUPERACIÓ
Les jornades de recuperació fixades en calendari, són dates, en principi a disposició de la Secretaria
dels Jocs, per a la celebració d’encontres ajornats per "pluja" o circumstàncies similars, en que
massivament en resultin afectats molts equips per circumstàncies alienes a ells.
Per tant abans de fixar un centre escolar un partit de recuperació en aquestes dates caldrà obtenir
abans el permís de la Secretaria dels Jocs.
Es donarà un termini màxim de 3 setmanes des de la celebració de l’encontre per tal de recuperar el
partit, previ acord dels coordinadors esportius afectats. Un cop finalitzat el termini, serà la secretaria
dels Jocs Escolars de Mataró qui indiqui el dia i hora per a la celebració de l’encontre, donant
prioritat de horari a l’equip no aplaçant.
Des de la Secretaria dels Jocs Escolars de Mataró es recomana evitar al màxim les jornades de
recuperació quan manquin poques jornades per a la finalització d’una fase o volta per tal d’estalviar
així incidències de darrera hora.
En la competició del poliesportiu pre benjamí i benjamí caldrà recuperar els partits, com a màxim,
una setmana després del canvi d’esport.

15.5. CANVIS D’HORARIS
Els canvis d’horaris es regiran en el que es correspongui en el redactat del capítol ajornaments i en el
que per sentit comú, l’afecti.

15.6. PLUJA
En cas de pluja serà possible ajornar un encontre sense la presència dels jugadors a la pista. Per això,
però, serà IMPRESCINDIBLE la presència dels entrenadors o dels delegats (amb la seva acreditació),
que hauran de mostrar les fitxes dels jugadors al tutor de joc, per tal de fer-ho constar a l’acta. En cas
contrari tots dos equips o aquell que no es presenti es tractarà com a incompareixença.

15.7. ESTAT DEL TERRENY DE JOC. CLIMATOLOGIA
Quan degut a la climatologia o a l’estat del terreny de joc, no es pugui iniciar o concloure un partit, el
tutor de joc ho farà constar en acta, com també la data que els dos equips proposen per la seva
celebració, de comú acord entre els dos coordinadors esportius que ho hauran de comunicar el
següent dia hàbil a la Secretaria dels Jocs Escolars. Aquesta decisió mai la podrà assumir ni el/s
capità/ns, ni els entrenador/s ni els àrbitres.
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En cas contrari, Direcció d’ Esports de l’Ajuntament de Mataró determinarà la nova data. En tots els
casos aquesta nova data, (ja sigui fixada per la DE, o bé pels equips), de celebració de l’encontre serà
inamovible, i qualsevol dels dos equips que no es presenti perdrà l’encontre, pel resultat mínim.

15.8. REPRESSA DE LES SUSPENSIONS
Per qualsevol circumstància, quan en un encontre no s’hagi finalitzat la primer part, aquest encontre
s’ha de repetir en la seva integritat com si d’un nou encontre es tractés.
En el cas de que hagi finalitzat la primera part i es suspèn durant la segona part, aquest s’ha de
reprendre en el minut de la suspensió i amb els jugadors que constin en l’acta.

16. BÀSQUET
16.1. NÚMERO DE JUGADORS
En la categoria infantil el reglament que s’aplicarà serà el de la categoria cadet, per tant no caldrà
tenir un mínim de 8 jugadors inscrits en acta. Cal tenir present els mínims que determinarà els
diferents organitzadors per a fases superiors. El no compliment comportarà el no participar en fases
superiors.
En la categoria aleví el reglament que s’aplicarà serà el que li toqui per la seva categoria, permetent
que es pugui inscriure un mínim de 5 jugadors en acta.

16.2. ACTES
L’equip considerat com a "local" haurà de posar una persona per tal d’omplir l’acta del partit (taula)
durant el transcurs del mateix i el cronometratge del mateix.
No serà així en aquells partits que per la seva transcendència la Secretaria dels Jocs, en designi
expressament.
L’equip visitant tindrà l’opció de tenir un representant a la taula per ajudar a portar l’acta del partit.

17. POLISPORTIU
Els equips de categoria PREBENJAMÍ només poden participar en la competició: POLIESPORTIU i en el
cas de la categoria BENJAMÍ si s’escull la modalitat de poliesportiu tindran de participar
obligatòriament en tots els esports convocats en aquesta modalitat.
Aquesta competició està pensada per a que els nois/es que hi participin, obtinguin una formació
esportiva pluridisciplinaria.
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17.1. CATEGORIA PRE BENJAMÍ
En el Poliesportiu caldrà competir en tots els esports que es convoquin i que es jugaran en el següent
ordre:
Esports d’equip
1.- MINI HANDBOL
2.- MINI BÀSQUET
3.- FUTBOL SALA
Jornades específiques
1.- CROSS
2.- ATLETISME
17.1.1. CLASSIFICACIÓ – PUNTUACIONS
 Esports d’equip
S’establirà una primera TAULA CLASSIFICATÒRIA regular, segons el model federatiu, propi de
cadascun dels esports convocats en aquesta competició.
En funció de l’ordre classificatori obtingut en cada esport en aquesta primera taula, es
puntuarà de 10 a 0 (ex: 10 punts el 1r. classificat, 9 punts el 2n. classificat, ...)
 Jornades específiques
S’establirà una primera TAULA CLASSIFICATÒRIA de la jornada, i en funció de l’ordre
classificatori obtingut en cada jornada en aquesta primera taula, es puntuarà de 10 a 0 (ex:
10 punts el 1r. classificat, 9 punts el 2n. classificat, ...)
Cal recordar que la incompareixença implica la no opció a la classificació final.
 Classificació final
Vindrà donada per la suma total de punts aconseguits després d’haver participat en els tres
esports d’equip, més la suma dels dos d’esports individuals dividits pel número
d’especialitats individuals. A tall d’exemple us adjuntem el següent quadre:

1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è
8è
9è
10è
11è i ss.

MN HND
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

MN BSQ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

FUT SALA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Sub-Total

Suma
puntuacions
3 esports

DOSSIER JOCS ESCOLARS DE MATARÓ 2019-2020

CRS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

ATL
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Sub-total

TOTAL

Suma
puntuacions
2
esports/2

Suma
dels dos
sub-totals
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17.2. CATEGORIA BENJAMÍ
En el poliesportiu caldrà competir en un conjunt de quatre esports d’equip i es jugaran pel mateix
ordre descrit a continuació:
Esports d’equip
1.- MINI - BÀSQUET
2.- MINI - HANDBOL
3.- FUTBOL SALA
Jornades específiques
1.- CROSS
2.- ATLETISME
3.- VOLEI CIRCULACIÓ
4.- MINI – HOQUEI

17.2.1. CLASSIFICACIÓ - PUNTUACIONS
 Esports d’equip
S’establirà una primera TAULA CLASSIFICATÒRIA regular, segons el model federatiu, propi de
cadascun dels esports convocats en aquesta competició.
En funció de l’ordre classificatori obtingut en cada esport en aquesta primera taula, es
puntuarà de 10 a 0 (ex: 10 punts el 1r. classificat, 9 punts el 2n. classificat, ...)
 Jornades específiques
S’establirà una primera TAULA CLASSIFICATÒRIA de la jornada, i en funció de l’ordre
classificatori obtingut en cada jornada en aquesta primera taula, es puntuarà de 10 a 0 (ex:
10 punts el 1r. classificat, 9 punts el 2n. classificat, ...)
Cal recordar que la incompareixença implica la no opció a la classificació final.
 Classificació final
Vindrà donada per la suma total de punts aconseguits després d’haver participat en els
quatre esports d’equip, més la suma dels dos d’esports individuals dividits pel número
d’especialitats individuals. A tall d’exemple us adjuntem el següent quadre:
Vindrà donada per la suma total de punts aconseguits després d’haver participat en els quatre
esports d’equip. A tall d’exemple us adjuntem el següent quadre:
1r
2n
3r
4t
5è
6è
7è
8è
9è
10è
11è i ss.

MN BSQ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

MN HND
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

FUT SALA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Sub-total

Suma
puntuacions
3 esports
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CRS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

VOL
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

ATL
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

HOQ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Sub-total

TOTAL

Suma
puntuacions
4
esports/4

Suma dels
dos subtotals
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18. ESPORTS INDIVIDUALS
En aquest tipus de competició, la puntuació serà feta en raó al que determini els reglaments o
normes federatives en cada esport en concret.

19. NIVELLS I COMPETÈNCIES
S’estableixen 3 nivells de competències:
- Direcció d’ Esports de l’Ajuntament de Mataró
- Secretaria de Jocs Escolars de Mataró.
- Comitè de Competició


DIRECCIÓ D’ ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ: és el màxim responsable dels Jocs
Escolars de Mataró. És qui convoca els Jocs i el qui decideix en última instància sobre
qualsevol cosa que afecti als mateixos.



SECRETARIA DELS JOCS ESCOLARS DE MATARÓ.: És l’òrgan encarregat de portar a terme la
Competició Escolar a Mataró sota les directrius marcades per la Comissió d’Esport i Escola.
Marca el desenvolupament de les diferents Fases (Inscripcions, calendaris, competicions,
jornades, ..etc.), i tota la tasca administrativa (actes, calendaris, partits, ordres, ..etc.). Podrà
decidir sobre qüestions d’ordre pràctic i tècnic. Atendre en general tota la problemàtica dels
Coordinadors de Centre. Marcarà, les directrius de la competició a seguir en general i en cada
situació concreta, i farà un seguiment del desenvolupament dels Jocs Escolars de Mataró en
qualsevol dels seus aspectes (tècnic, organitzatiu, administratiu, etc...). Podrà sancionar
d’ofici les transgressions a Normes i Reglaments encara que les seves decisions hauran de ser
ratificades posteriorment pel Comitè de Competició, del qui a la vegada en farà d’instructor.



COMITÈ DE COMPETICIÓ: És l’òrgan designat per la Direcció d’ Esports de l’Ajuntament de
Mataró, per a vetllar per la correcte aplicació de les Normes i Reglaments dels Jocs Escolars
de Mataró fent-ne una interpretació adequada i amb ponderació en cada circumstància. Li
correspon corregir les situacions anòmales aconsellant-ne la correcte i sancionar arribat el
cas les faltes produïdes i que transgredeixin les Normes i/o Reglaments.
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NORMATIVA
DISCIPLINÀRIA

DOSSIER JOCS ESCOLARS DE MATARÓ 2019-2020

33

NORMATIVA DISCIPLINÀRIA
Aquesta és una competició que pretén definir una cultura esportiva educadora. El contingut educatiu
ha de respondre a les necessitats i els problemes dels infants i la dels adolescents, s’ha d’ajudar a
assolir els objectius dels sistema educatiu. Educar vol dir contribuir a la formació d’una ètica
esportiva que rebutgi tota forma de violència, de racisme i d’intolerància.
Les administracions han de garantir el dret a l’exercici i en aquest objectiu més global, que
sobrepassa el guanyar, cal tenir present el projecte educatiu de l’escola com a projecte ciutadà i
d’espai de trobada i de diàleg on hi participen les famílies, l’alumnat, tècnics i tècniques, associacions
esportives i professorat, tots i totes tenen la seva responsabilitat i han d’actuar amb conseqüència.
Les regles de joc fan que tothom parteixi amb igualtat de condicions en la competició. Es trenquen
aquestes regles quan alguna de les persones implicades no juga net, i per tant s’han de restablir les
regles de joc, aquí és on troben la normativa disciplinària, que sempre s’ha d’adaptar amb l’objectiu
pedagògic d’ajudar a reflexionar a qui ha trencat les regles de joc.

20. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta normativa serà aplicada en totes les activitats organitzades dins dels Jocs Escolars de Mataró
i, per tant, s’hi ha de subjectar totes les persones i entitats que hi participin.
De la mateixa manera els centres, AMPAS i entitats, són responsables directes del bon
desenvolupament dels partits i el comportament dels seus esportistes, entrenadors i delegats, per la
qual cosa, podran ser sancionats quan aquests facin alguna falta, sense perjudici de les sancions que
es puguin aplicar contra les persones físiques.

21. RESPONSABILITATS
Les entitats participants sotmeses voluntàriament a aquesta normativa disciplinària responen de les
faltes comeses per les persones relacionades, directament o indirectament, amb les mateixes.
De la mateixa manera les entitats participants són les responsables directes del bon comportament
dels seus esportistes, preparadors i delegats. Per tant podran ser sancionades quan aquestes
cometin alguna falta, sense perjudici de les sancions que es puguin aplicar contra les persones
físiques.

22. LES FALTES
Es consideren faltes els fets o les omissions previstes en aquest Reglament que siguin motiu de
sanció.
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23. LES SANCIONS
Les sancions podran ser: amonestacions, desqualificacions i destitucions o expulsions; i tenen tres
graus: mínim, mitjà i màxim. En principi, s’imposaran en el seu grau mig, i seran els agreujants o
atenuants de les faltes que hi concorrin les que les modifiquin.
Si d’un mateix fet o fets successius se’n derivessin dues o més faltes, seran sancionades
independentment.
Quan un jugador, preparador o delegat sigui expulsat i figuri en l’acta amb falta desqualificant, haurà
de considerar-se suspès per als següents encontres, mentre no dicti un veredicte el Comitè de
Competició. Aquesta suspensió es considerarà inclosa i completa en la sanció que es pogués imposar.
La seva alineació o actuació es considerarà com a indeguda, tot i que el Comitè no hagi pres una
decisió sobre dita falta.
El tutor de joc del partit retindrà la fitxa del jugador, entrenador o delegat, quan els fets així ho
determinin i la farà arribar al COMITÈ DE COMPETICIÓ.
En el moment d’atribuir les sancions, el COMITÈ DE COMPETICIÓ tindrà en compte les circumstàncies
modificatives, atenuants i/o agreujants, de la responsabilitat, que poguessin afectar directa o
indirectament als fets.
Són circumstàncies modificatives atenuants:
a) No haver estat sancionat amb anterioritat.
b) Haver mostrat l'infractor el seu penediment d’una forma manifesta i immediata a la comesa
dels fets.
c) Acceptar immediatament la sanció que el tutor de joc o jutge, hagi pogut imposar a
conseqüència de la falta.
d) Haver mostrat solidaritat amb l'infractor els seus companys d’equip, preparador, delegat o
públic.
Són circumstàncies modificatives agreujants:
a)
b)
c)
d)
e)

Ser reincident.
No acceptar immediatament les decisions d’àrbitres o jutges.
Incitar als companys d’equip, preparador, delegat o públic a secundar el seu comportament.
Haver tingut el suport tumultuós d’altres persones.
Provocar amb la seva falta un desenvolupament anormal de l’activitat esportiva o altres
conseqüències negatives.

24. DELS JUGADORS, ENTRENADORS, DELEGATS I PÚBLIC ASSISTENT
Les faltes comeses pels jugadors en el decurs d’un encontre (amb independència de l’aplicació del
Reglament Esportiu per part dels àrbitres i jutges) es sancionaran d’una manera equivalent als
Reglaments de cada federació esportiva.
a) Comportament incorrecte i antiesportiu, pronunciar paraules grolleres o realitzar gestos
antiesportius: des d’amonestació fins a la suspensió per 3 encontres.
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b) Insults, amenaces, joc violent o perillós o actituds coercitives cap a altres jugadors o suplents,
directius o públic: suspensió de 2 a 6 encontres.
c) Intent d’agressió o agressió no consumada o repel·lir l’agressió: suspensió de 3 a 8
encontres.
d) Agressió directa, recíproca o simultània, sense repetició dins l’encontre: suspensió de 4 a 10
encontres.
e) Agressió directa recíproca o simultània, reiterada o lesiva: suspensió de 6 encontres fins a la
desqualificació indefinida.
Quan l’esportista sigui el capità de l’equip o actuí com a tal en el camp quan es comet la falta, la
sanció s’imposarà sempre en el seu grau màxim. Podrà ser desqualificat com a capità per a la resta
de la temporada.
Les faltes comeses per un jugador contra el desenvolupament normal d’un encontre, abans de
començar o durant aquest, es sancionaran de la següent forma:
a) Fets que motivin el retard en començar o reprendre un encontre: des de l’amonestació fins a 2
encontres de suspensió.
b) Fets que motivin la interrupció anormal d’un encontre definitivament: suspensió de 2 a 4
encontres.
c) Dirigir-se al públic o altres jugadors amb gestos o paraules contra el normal desenvolupament
del partit: suspensió de 2 a 4 encontres.
Les faltes realitzades per un jugador contra un àrbitre o àrbitres, es sancionarà amb el doble del que
en igual cas es sancionaria, i es pot arribar, en el cas d’agressió, a la desqualificació a perpetuïtat.
La NO COL·LABORACIÓ o COL·LABORACIÓ NEGATIVA amb la tasca de el tutor de joc o en restituir
l’ordre i harmonia en el recinte esportiu per part de jugadors, entrenadors i/o delegats serà
sancionada, des de l’amonestació fins a la desqualificació depenent de la importància dels fets.
Els preparadors i/o delegats, responsables de donar exemple als seus esportistes, seran sancionats
per les seves faltes específiques, en els següents casos:
a) Essent el capità de l’equip l’únic interlocutor amb el tutor de joc. Dirigir-se al tutor de joc, ferli indicacions, voler aconsellar-lo, reclamacions o qualsevol altre manera o intent d’establir
pressió o contacte directe amb aquest serà sancionat: des d’amonestació fins a suspensió per
a 3 encontres.
b) Els crits amenaces, gestos o actituds de desconsideració durant la celebració d’un encontre,
que contradigui l’esportivitat i harmonia en el seu desenvolupament: des de l’amonestació
fins a suspensió per 6 encontres.
c) Les amenaces o insults contra els esportistes, entrenadors, àrbitres o auxiliars, delegats o
públic: de 2 a 8 encontres.
d) Si dites faltes son reiterades en el decurs de l’encontre i tenen avís de sanció del tutor de joc,
podrà ampliar-ne el grau de la sanció: de 2 a 12 encontres de suspensió.
e) Si degut a les actituds expressades en els apartats a,b,c i d, en resultés un estat de tensió o
nerviosisme en els jugadors, auxiliars o públic que posés en perill el normal
desenvolupament de l’encontre, la sanció seria: de l’amonestació fins a la suspensió per 6
encontres.
f) La incitació d’esportistes, acompanyants o públic cap a actituds anti esportistes, la retirada
del camp de l’equip o la seva pròpia i la participació en actituds agressives: de 5 a 12
encontres.
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g) L’agressió o coacció cap al tutor de joc o equip contrari, serà sancionada amb la suspensió
per 10 encontres o la desqualificació definitiva.
El públic assistent, també son responsables de donar exemple als seus esportistes, seran sancionats
per les seves faltes específiques, en els mateixos casos indicats per a les sancions corresponents als
preparadors i/o delegats, abans esmentats [lletres de la a) a la g)] i que recaurà aquesta sanció
directament a l’equip infractor.

25. DELS EQUIPS
25.1. ALINEACIÓ INDEGUDA
L’alineació d’esportistes la documentació (relació d’equip i fitxes) dels quals no hagi estat
degudament diligenciada. El no figurar en el full d’equip corresponent a l’equip, a la categoria i
competició que li correspongui i també el no tenir la fitxa actualitzada, donarà lloc a les sancions
següents:
1a vegada:
a) Descompte d’un punt a la classificació i pèrdua de l’encontre, si es juga com a lliga, i pèrdua
de l’eliminatòria si es juga pel sistema de copa.
2a vegada i següents:
a) Descompte d’un punt a la classificació i pèrdua de l’encontre, si es juga com a lliga, i pèrdua
de l’eliminatòria si es juga pel sistema de copa.
b) Suspensió del jugador de 2 encontres.
c) Suspensió del entrenador de 5 encontres.
d) Suspensió del delegat de 5 encontres.
Qualsevol forma de falsedat o intent de la mateixa, modificació, inscripció incorrecta sigui de forma
conscient o inconscient en forma de:







dades falses en la formalització de les llicències,
suplantació de personalitat,
manipulació o modificació de documents i/o llicències,
ocultació de la veritat, en qualsevol forma en que aquesta es produeixi.
inscripció d’esportistes federats.
altres.

donarà lloc, després d’haver depurat responsabilitats per part del Comitè de Competició, a sancions a
jugadors, equips, entrenadors/delegats, coordinadors i fins i tot el propi Centre Escolar/Entitat que
poden anar des de l’amonestació, pèrdua de punts, fins a la desqualificació i/o retirada de la
competició a l’equip i/o al mateix Centre Escolar o Entitat.
Serà competència del Comitè de Competició establir el grau i/o magnitud de la falta i la/les
corresponent/s sanció/ns.
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L’alineació d’un jugador o preparador/delegat suspès per sanció disciplinària, serà considerada
alineació indeguda agreujant.
Quan es proveeixi de llicència d’esportista a un jugador per més d’un equip del mateix Centre, però
de categories diferents, es considerarà vàlida la de l’equip de màxima categoria, i s’anul·laran
automàticament les altres a partir de la data de validesa d’aquella. Per aquest motiu, es considerarà
com a alineació indeguda la seva participació en partits de categoria inferior.

25.2. NO PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AL TUTOR DE JOC
En el cas de que un equip no presenti els documents al tutor de joc a l’hora de jugar un partit es
sancionarà:




Com advertiment per una primera vegada, tenint de presentar la documentació a la
secretaria dels Jocs Escolars de Mataró abans del dimecres següent a l’encontre (tal i com
s’estipula a l’article 14.3. de la normativa tècnica), en el cas de no fer-ho es donarà el partit
per perdut i la pèrdua dels punts.
Com a pèrdua de l’encontre i dels punts per vegades successives.

25.3. INCOMPAREIXENCES
L’equip que no comparegui a la celebració d’un partit, a l’hora fixada en el calendari, sense
justificació vàlida i prèvia o bé que tot i compareixent ho faci sense documentació o no presenti la
mateixa al tutor de joc, serà sancionat de la forma següent:
a) Pèrdua del partit i descompte d’un punt a la classificació.
b) Si fos la segona vegada en la mateixa competició, pèrdua de l’encontre i tres punts de
descompte.
Si un equip es presenta amb menys jugadors dels indicats en l’article 3.6. de la Normativa General, es
considerarà número insuficient de jugadors, aplicant-se les sancions indicades en l’article anterior
(24.2), llevat del descompte d’un punt que en aquest cas no es descomptarà. En qualsevol cas, el
partit es realitzarà OBLIGATÒRIAMENT amb els jugadors que es trobin en el terreny de joc, inclòs si
aquests jugadors són d’un altre equip.
Es faculta al Comitè de Competició per examinar, en cas excepcional, l’eximent d’incompareixences
justificada i presentada en el termini de 48 hores següents a la data de celebració, i en aquest cas
procedeix:
a) Repetició del partit.
b) Pèrdua del partit a l’equip no presentat, sense sanció ni còmput a efectes de reincidència.
Si es tracta d’una eliminatòria, l’equip que no es presenti perdrà la mateixa, i ja no es disputarà el
segon encontre, cas que estigui pendent.
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25.4. ALTERACIÓ DE L’ORDRE
Quan un encontre s’hagi de suspendre per l’actitud d’un dels dos equips, dels seus acompanyants,
i/o públic assistent, es sancionarà amb la pèrdua de 2 punts de la classificació que de forma fefaent
consti com a responsable. Si en el moment de la suspensió, el resultat li fos favorable, o d’empat, se’l
donaria com a perdedor pel resultat mínim. Si no fos així, valdria el resultat obtingut fins al moment
dels fets o el que s’indiqui en el corresponent reglament federatiu.
Si un encontre s’hagués de suspendre per l’actitud dels dos equips participants o els seus
acompanyants i/o públic, es consideraran perdedors tots dos equips i seran sancionats ambdós amb
el descompte de 2 punts a la classificació general.
En els casos de suspensió per actituds incorrectes i/o alteracions en el normal desenvolupament, el
Comitè de Competició pot prendre quantes mesures i/o sancions cregui oportunes per analogia amb
les Federatives: des de l’amonestació fins a arribar a la clausura temporal o indefinida de la pista o la
suspensió de l’equip.

25.5. RETIRADA EN UN PARTIT I RETIRADA DE LA COMPETICIÓ
Un cop confeccionat el calendari de competició, però abans d’iniciar la competició, l’equip que se’n
retiri, serà sancionat.
Si un equip es retires un cop iniciat l’encontre:
a)
b)
c)
d)

Perd el partit.
Se li descomptaran 2 punts a la classificació general.
Podria perdre el dret a classificar-se per qualsevol final o fase següent en la competició.
La persona o persones que es demostri que han decidit la retirada, seran sancionades.

Si un equip es retira de la competició durant la celebració d’aquesta:
a) Si es produeix durant la primera volta: s’anul·laran automàticament tots els encontres en que
s’hagi participat, i es consideraran com a no realitzats.
b) Si es produeix a la segona volta: els partits que restaven per disputar constaran com a
perduts per aquest equip, pel resultat mínim.
c) Si la competició és per sistema copa (eliminatòries), es donarà per guanyador a l’equip
contrari.
Essent la retirada d’un equip, un acte greu que atempta l’esperit dels Jocs Escolars de Mataró, caldrà
que sigui raonat PER ESCRIT pel Director del Centre o Entitat.

26. DISPOSICIONS FINALS
Tots aquells casos que no es vegin reflectits a la Normativa Disciplinària i General, i aquells on les
circumstàncies, agreujants o atenuants, no siguin definides (o de difícil definició) i en virtut de les
quals no sigui clara l’aplicació de la corresponent sanció, aquesta serà resolta pel Comitè de
Competició de la forma més adient i en l’esperit al que respon la Competició Escolar, en primera
instància. Sense perjudici de que per interposició de recurs la resolució correspongui a les
INSTÀNCIES superiors.
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Tot el que no quedi reflectit en aquesta Normativa Disciplinària, s’aplicarà els criteris normatius
regulats tant en el reglament general dels Jocs Escolars de la Secretaria General de l’Esport com en
els de les diferents Federacions Esportives dels esports convocats.
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ANNEX 1 - QUADRE RESUM SANCIONS
SANCIÓ

INCIDÈNCIA

1a vegada

ALINEACIÓ INDEGUDA

Descompte d’un punt a la
classificació i pèrdua de l’encontre,
si es juga com a lliga, i pèrdua de
l’eliminatòria si es juga pel sistema
de copa.

2a vegada i següents
a) Descompte d’un punt a la
classificació i pèrdua de
l’encontre, si es juga com a
lliga, i pèrdua de l’eliminatòria
si es juga pel sistema de copa.
b) Suspensió del jugador de 2
encontres.
c) Suspensió del entrenador de
5 encontres.
d) Suspensió del delegat de 5
encontres.

NO
PRESENTACIÓ Advertiment per una primera Pèrdua de l’encontre i dels punts
DOCUMENTS TUTOR vegada, tenint de presentar la per vegades successives.
DE JOC
documentació a la secretaria dels
Jocs Escolars de Mataró abans del
dimecres següent a l’encontre, en
el cas de no fer-ho es donarà el
partit per perdut i la pèrdua dels
punts.
NÚMERO INSUFICIENT
DE JUGADORS
INCOMPAREIXENCES

ALTERACIÓ ORDRE
RETIRADA
L’ENCONTRE

Partit per perdut sense descompte de punts.
Pèrdua del partit i descompte d’un Pèrdua de l’encontre i tres punts de
punt a la classificació.
descompte.
Descompte de 2 punts v. Art. 25.4

DE

a) Perd el partit.
b) Se li descomptaran 2 punts a la classificació general.
c) Podria perdre el dret a classificar-se per qualsevol final o fase
següent en la competició.
d) La persona o persones que es demostri que han decidit la retirada,
seran sancionades.

DOSSIER JOCS ESCOLARS DE MATARÓ 2019-2020

41

