1.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA DELS PARTICIPANTS

Es obligatori presentar les llicències de jugadors, entrenadors i/o delegats.
En el cas que el participant es presenti al partit sense la llicència dels JEEC, haurà de presentar algun document
oficial. Per ex: DNI, passaport, Catsalut...

Si un jugador no pot presentar qualsevol dels documents acreditatius:
-

es podrà alinear a l’acta del partit sota la responsabilitat del seu tutor legal, podrà participar durant el partit
anotant la incidència a l’acta, però posteriorment es verificarà si aquell esportista té la llicència tramitada. La
sanció per falsejar la inscripció, en qualsevol categoria, serà la pèrdua del partit .

No es permetrà la participació d’esportistes sense la corresponent assegurança.
Per filosofia d’aquest Consell Esportiu podrà disputar el partit sempre que ho faci sota la responsabilitat del
tutor legal de l’esportista que pugui estar infringint la present normativa. Posteriorment es faran les anotacions
corresponent a l’acta i el comitè de competició aplicarà les sancions corresponents.

2. DELEGATS, ENTRENADORS I ESPORTISTES
És obligatori que tots els equips vagin acompanyats d’un entrenador o delegat
acreditats amb la llicència esportiva.

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

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

INDUMENTÀRIA DELS ESPORTISTES
Els equips han d’anar perfectament uniformats, tant en referència a la samarreta com
als pantalons. A més, la numeració de les samarretes ha de ser perfectament visible.

3. ORGANITZACIÓ

LLOC I DIA

COMUNICACIÓ HORA DEL PARTIT

La competició tindrà lloc els dissabtes al matí
de 9 a 14 hores, a les seus que posi el comitè
organitzador a l’hora de fer el calendari.

Els horaris que no siguin fixes s’han de comunicar al Consell
abans de les 12 hores del dimarts anterior a la jornada
corresponent.

COMUNICACIÓ DE RESULTATS

CANVI HORARI DEL PARTIT
Els canvis d’horari per diferents causes,
s’hauran de comunicar al Consell i a l’equip
contrari, com a màxim el dimecres a la nit.

La comunicació del resultat del partit s’ha de fer per part del tutor
de joc (responsabilitat de l’entitat de l’equip local) i s’ha de fer
abans del dilluns a les 12:00 (s’agrairia que si es pot, es
comuniqués abans de que finalitzés el cap de setmana) sinó l’equip
local serà sancionat.
Les actes s’hauran d’enviar a través del formulari online de
tramesa de resultats:
JEEC: https://forms.gle/EzyUuZfFgkmmjbGt8
Voleibol de LLEURE: https://forms.gle/ZYut4oBf1oHBZdsX8
És obligatori omplir totes les dades de l’acta. (categoria, grup,
data, hora, camp de joc...)

4. INCIDÈNCIES COMPETICIÓ
PARTITS AJORNATS

RECUPERACIÓ DE PARTITS AJORNATS

El procediment per ajornar un partit serà:
L’equip sol·licitant de l’ajornament, ha
d’enviar abans de les 19 hores del dimecres
anterior al partit de la jornada corresponent ,
un correu electrònic al Consell Esportiu del
Maresme amb còpia a l’altre equip.
Comunicar, en el moment de la presentació
de l’ajornament del partit, el nou dia i hora de
celebració de l’esmentat partit. En cas
contrari, el partit es fixarà automàticament
en les jornades previstes de recuperació de
partits.
En el cas de jugar el partit entre setmana,
caldrà avisar amb 72 hores d’antelació, com a
mínim.
Quan un equip ajorni un partit per qualsevol
motiu, i ja en tingui dos d’ajornats sense
jugar, aquest últim ajornament no
s’acceptarà.
El partit ajornat que no es jugui abans de
finalitzar la fase comarcal, es donarà per
perdut a l’equip que hagi fet la petició
d’ajornament.

Els partits s’hauran de recuperar abans del final de la volta
corresponent. En cas que els dos equips no es posin d’acord, el
Comitè de Competició serà l’encarregat de posar dia, data i
hora a aquest partit.

SUSPENSIÓ DE PARTITS PER PLUJA
En cas que per motius meteorològics no es pugui disputar
l’encontre, l’equip local haurà d’avisar a l’equip visitant i si es
dona el cas al tutor de joc. En el termini de 15 dies hàbils, els
dos equips s’hauran de posar d’acord en el dia de joc d’aquest
partit.

RETIRADA D’EQUIPS
Si un equip es retira d’una competició ja començada, es
produirà automàticament l’anul•lació dels resultats de tots els
partits en els quals hagi participat, a no ser que la retirada es
produeixi en l’inici de la 2a volta. En aquest cas es mantindran
els resultats de la 1a volta.

4. INCIDÈNCIES COMPETICIÓ
INCOMPAREIXENÇA

NO PRESENTACIÓ TUTOR/A

Cal que tots els equips es presentin a la
instal•lació, com a mínim, 15 minuts abans
de l'inici del partit. El tutor de joc tancarà
l’acta 15 minuts més tard de l'hora d’inici.
L'equip que no es presenti a un partit a l’hora
marcada en el calendari o que es presenti
amb un número insuficient de jugadors,
• serà sancionat amb la pèrdua del partit
• En cas de dues incompareixences seguides
o tres alternes a la mateixa temporada,
l'equip serà sancionat amb l'exclusió de la
competició.
• El Comitè de Competició podrà valorar les
explicacions que l'equip no presentat li
comuniqui per escrit en el termini de 72
hores després de la data de celebració del
partit. Si es demostra que la incompareixença
és justificada, el Comitè de Competició
procedirà a la repetició del partit.
• En cas que no es presenti cap dels dos
equips sense causa justificada, es donarà el
partit per perdut a tots dos equips .

En cas que el tutor/a de joc no es presenti, els responsables
dels equips xiularan el partit a parts iguals i el resultat serà
vàlid. Un partit sense tutor/a de joc s’ha de jugar.

ALINEACIÓ INDEGUDA

La sanció per alineació indeguda, comportaran com a mínim la
pèrdua del partit.

EQUIPS D’UNA MATEIXA ENTITAT
Quan una entitat tingui més d’un equip a la mateixa categoria,
no es podran intercanviar jugadors d’un equip a l’altre. En el
cas que no s’acompleixi, el partit es podrà disputar però es
donarà el partit per perdut per alineació indeguda.

5. ALTRA INFORMACIÓ IMPORTANT

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

RECLAMACIONS
Les reclamacions podran ser presentades al Consell Esportiu del Maresme, en un període màxim de 72 hores després
dels incidents.

PUNT FINAL
Tot allò que no està especificat en aquestes normes i que pugui afectar al desenvolupament de les activitats, el comitè
organitzador i/o de competició tindrà la potestat de regular i crear precedent per aquella norma. Aquesta normativa
serà d’aplicació a l’àmbit Comarcal del Maresme, si es juga una competició interterritorial o es passa a fase territorial o
nacional serà d’aplicació la normativa corresponent.
La participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya implica la total acceptació d’aquestes normes.

6. ADAPTACIONS PER COVID-19

Tots els participants hauran d’estar amb mascareta sempre que sigui possible, excepte en el moment de la pràctica.
Entrenadors, tutors de joc i públic amb mascareta sempre que sigui possible.

Mantenir la distància de seguretat sempre que es pugui.

Fomentar el rentat de mans freqüent.

Gràcies!
cemaresme@cemaresme.cat
@ce_maresme

@CEMaresme

Consell Esportiu del Maresme

