
 

 

1. Participants 
Poden participar als Jocs Escolars tots els nois i noies que representin a centres d’ensenyament, 

clubs, associacions esportives i altres entitats i organismes legalment constituïts, d’acord amb 

els esports i categories convocades. 

 

2. Esports convocats 

Esports d’equip: 
FUTBOL SALA LLIGA COMARCAL 

VOLEIBOL LLIGA COMARCAL 

FUTBOL 7 LLIGA COMARCAL/INTERCOMARCAL 

HANDBOL LLIGA AMB EL VALLÈS ORIENTAL 

BÀSQUET 3X3 TROBADES COMARCALS 

BÀSQUET TROBADES O COMPETICIONS D’AMBIT COMARCAL 

ALTRES BÀDMINTON, VOLEI PLATJA 

 

Esports individuals: 
ATLETISME JORNADES DE PROMOCIÓ COMARCALS 

CROS CIRCUIT COMARCAL DE CROS 

PATINATGE COMPETICIÓ COMARCAL 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA COMPETICIÓ COMARCAL 

GIMNÀSTICA RÍTMICA COMPETICIÓ COMARCAL 

JUDO JORNADES COMARCALS 

TENNIS TAULA PENDENT NOMBRE DE PARTICIPANTS 

NATACIÓ PENDENT NOMBRE DE PARTICIPANTS 

ESCACS PENDENT NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

3. Categories i edats 
 

CATEGORIA NASCUTS/DES ALS ANYS 

Prebenjamí 2015-2016 

Benjamí 2013-2014 

Aleví 2011-2012 

Infantil 2009-2010 

Cadet 2007-2008 

Juvenil 2005-2006 



 

4. Condicions de participació i documentació. 
 

Per participar en els Jocs Esportius del Maresme ËS IMPRESCINDIBLE: 

- Que l’entitat estigui registrada a l’aplicatiu PLAYOFF. 

o ÉS MOLT IMPORTANT que cada temporada ACTUALITZEU les dades de l’entitat 

i contacte dels delegats per garantir una bona comunicació durant el període 

de competició. 

 

- Tramitar el Carnet d’esportista i l’afiliació a l’assegurança que garanteixi l’assistència 

sanitària, les indemnitzacions i la responsabilitat civil adequada als riscs que comporti 

l’activitat, segons la Llei de l’esport, de TOTS els participants. 

 

Documentació que cal per poder tramitar el carnet d’esportista: 

1. Tramitació informàtica amb el programa Playoff 

2. Una fotografia de carnet obligatòriament introduïda al programa informàtic. 

 

- Fer la inscripció dels equips a través de l’aplicatiu PLAYOFF- Assegureu-vos després 

d’inscriure els equips a la corresponent competició. 

 

LA DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ D’EQUIPS SERÀ EL 7 D’OCTUBRE, ELS EQUIPS QUE ES 

PRESENTIN FORA DE TERMINI HAURAN D’ESPERAR AL COMENÇAMENT DE LA SEGONA FASE 

PER PODER PARTICIPAR ALS JOCS. 

 

5. Preus i quotes 2022-2023 
 

- El preu d’inscripció d’equip serà de 90 €, enguany però  hi ha una bonificació de 30€, 

per tant el preu per equip será de 60 euros. 

 

- Els equips de fora de l’àmbit del Consell Esportiu del Maresme que vulguin participar, 

podran fer-ho abonant una quota d’inscripció de 125 €. 

 

Les inscripcions dels esportistes i equips no seran vàlides fins que s’hagi fet efectiu l’ingrés de 

les quotes.  

En totes les competicions d’àmbit local o comarcal, tant en esports d’equip com individuals, és 

obligatori disposar des del primer dia de la competició de l’assegurança mèdica esportiva, així 

com del carnet d’esportista amb els següents preus: 

 

 



 

ESPORTISTA (fins a 18 anys) 15€ 

ENTRENADOR/DELEGAT 16€ 

TUTOR DE JOC (subvencionat curs 22-23) 8€* 

VOLEIBOL DE LLEURE 25€ 

ALTRES ASSEGURANCES A CONSULTAR 

 

*El cost de les llicències i assegurances dels tutors és 0€ (subvencionat). 

 

 

 

 

 

Manifest a favor  dels valors formatius de l’Esport Escolar 

 

El Consell Esportiu del Maresme defensa, per damunt de qualsevol altre aspecte, la vessant 

educativa de l’esport escolar. Per aquest motiu, us demanem, que la vostra escola / entitat i els 

seus components (professors, entrenadors, delegats, pares i esportistes) es comprometin a: 

• Difondre, valorar i cercar l’assoliment dels valors per sobre dels resultats esportius. 

• Utilitzar la pràctica esportiva com un element de formació. 

• Respectar les normatives i reglaments dels diferents esports. 

• Vetllar pel Joc Net, els comportaments esportius i el respecte als contraris. 

• Gaudir de l’esport i de tots els valors que deriven de la seva correcta pràctica. 

 

 

 


