
 
 

Normativa General COMPETICIONS 
Club Esport Jove" 
 
L'esport a d'actuar com a fil conductor per tal de potenciar i eixamplar els vincles 
de relació entre els joves. El tarannà associatiu, el companyerisme, el respecte, la 
igualtat entre sexes, la diversió i la salut seran els eixos vertebradors d'aquesta 
competició. 

 

� PARTICIPANTS 
� Per a la formació dels equips, és imprescindible que la totalitat dels seus 

integrants siguin abonats al Club Esport Jove. 

 
 

� ESPORTS CONVOCATS 
� Inicialment, s'organitzaran competicions de: 

•••• Bàsquet 3 x 3 
•••• Futbol 7 
•••• Frontó 

En funció de la demanda i funcionament, es podran iniciar noves competicions en 
disciplines diferents. 
 
 

� CATEGORIES I NIVELLS 
� Els equips poden ser mixtes, masculins o femenins. S'estableixen diferents 

categories segons els cursos: 
 
Any naixement Categories Curs 
1999 
2000 

A 1r. Cicle ESO 
1r. ESO 
2n. ESO 

1998 
1997 

B 2n. Cicle ESO 
3r. ESO 
4r. ESO 

1996 
1995 

C Batxillerat 
1r. Batxillerat 
2n. Batxillerat 

 
 

� PERÍODES DE COMPETICIÓ 
� 1a fase / 1r trimestre:  Període d'inscripció: de l'1 al 28 d'octubre 

Inici de la competició: 7 de novembre 
Fi de la competició: 23 de desembre 

 
� 2a fase / 2n trimestre:  Període d'inscripció: de 12 desembre a 13 gener 

Inici de la competició: 16 de gener 
Fi de la competició: 7 d'abril 

 
� 3a fase / 3r trimestre:  Període d'inscripció: de l'3 al 28 d'abril 

Inici de la competició: 2 de maig 
Fi de la competició: 31 de maig 

 
 



 
 

� CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
� La totalitat dels integrants de l'equip ha d'estar donat d'alta al Club Esport 

Jove. 
� Omplir la fitxa d'inscripció i lliurar-la a la recepció de la instal�lació. 
� En iniciar-se la competició, cada equip ha de tenir cobert el nombre mínim 

d'esportistes establerts per cada esport, encara que poden incorporar-se de nous 
durant la competició prèvia comunicació al coordinador. 

� Es permet la participació d'esportistes en la categoria o cicle educatiu 
immediatament superior. 

 

 

� INDUMENTÀRIA I MATERIAL 
� Cada equip ha d'anar vestit amb una indumentària perfectament identificable 

(mateix color de samarreta), en cas de que això no sigui possible l'organització 
facilita armilles. 

� L'organització facilita les pilotes de joc (bàsquet i futbol), la resta de material 
el portaran els participants. 

 
 

� SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
� La puntuació obtinguda en cada jornada és: 

Partit guanyat:  3 punts 
Partit empatat:  1 punt (un cada equip) 
Partit perdut:   0 punts. 

 
� Si un equip no es presenta a jugar, automàticament se li dona el partit com 

a perdut i els 3 punts els obté l'equip o rival contrincant. 
 
Només s'aplacen els partits en cas justificat i notificat a l'organització (recepció de 
la instal�lació) amb una antelació de com a mínim 24 hores. 
 

 

� ÀRBITRES I JUTGES 
� Els partits es juguen sense àrbitres oficials. Cada equip es fa responsable del  

bon funcionament dels partits i de donar el resultat una vegada finalitzats, a la 
recepció del Complex Esportiu. 
 
 

 

� JORNADES I PUBLICACIÓ 
� El nombre de jornades es defineix en funció dels equips participants. 

 
� Els calendaris de joc i les classificacions es publiquen a la web municipal de 

la Secció d'Esports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


