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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2016-2017
CONVOCATÒRIA DE FASE NACIONAL

BÀSQUET ALEVI e INFANTIL Masc.
1.- Seus, dates i termini d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

27 de maig

21 de maig

Sant Adrià de Besòs
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les
inscripcions per a la Fase Nacional amb el model establert, abans del 21 de maig de 2017.

2.- Participació
Podran participar a la Final Nacional les categories alevi e infantil, en les modalitats masculí i
femení.
Es podran inscriure a la Final Nacional de Bàsquet els equips classificats en 1er lloc de les
Finals Territorials (o sectors de Barcelona Comarques) de Bàsquet dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya, d’acord amb la participació màxima que s’estableix en la taula següent:
2.1.- Participació màxima d’equips
ATCE
BCN Ciutat
BCN Comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Total

ALEVI

INFANTIL

Femení Masculí Femení Masculí
1
4
1
1
1
1
9

1
4
1
1
1
1
9

Total
2
8
2
2
2
2
18

Les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador Nacional a
altres agrupacions territorials un cop finalitzi el període d’inscripció.
2.2.- Personal tècnic
Als/a les jugadors/es s’hi afegirà el personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o
delegat/ada) com a mínim 1 entrenador/a i com a màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/a.
És obligatori que com a mínim un membre del personal tècnic sigui major d’edat.
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fentse càrrec del seu comportament i bona conducta.
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3.- Sistema de competició i classificació de resultats

1a fase: Es jugarà pel sistema de lliga a una sola volta, en tres grups de tres, en els
que tots els equips d’un mateix grup s’enfrontaran entre ells/elles. La composició dels
grups serà la següent:
GRUP 1
1r ATCE BCN
1r ATCE BCN Sector A
1r ATCE Terres Ebre

GRUP 2
1r ATCE Girona
1r ATCE BCN Sector B
1r ATCE Tarragona

GRUP 3
1r ATCE Lleida
1r ATCE BCN Sector C
1r ATCE BCN Sector D

2a fase: es jugarà pel sistema de lliga a una sola volta, en tres grups de tres, en els
que tots els equips participants d’un mateix grup s’enfrontaran entre ells. La composició
dels grups, serà la següent
GRUP A
1r Grup 1
1r Grup 2
1r Grup 3

GRUP B
2n Grup 1
2n Grup 2
2n Grup 3

GRUP C
3r Grup 1
3r Grup 2
3r Grup 3

La classificació pel grup A, serà la següent:
o primer classificat
o segon classificat
o tercer classificat
La classificació pel grup B, serà la següent:
o quart classificat
o cinquè classificat
o sisè classificat
La classificació pel grup C, serà la següent:
o setè classificat
o vuitè classificat
o novè classificat
Aspectes Tècnics
Els partits estaran dividits en 4 períodes de 10 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans intercalats a
cada període.
El resultat del partit en categoria Infantil, serà d’acord amb el tanteig arrossegat. En categoría
Aleví cada període començará de 0, donant en cada part 3 punts per periode guanyat, 2 punts
per periode empatat i 1 punt per periode perdut. El resultat Final será la suma de punts per
periode.
4.- Sistema de classificació de valors
Es farà una classificació en valors per a cada categoria i gènere, que es realitzarà utilitzant les
graelles d’observació dels valors educatius i cívics de l’esport.
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5.- Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants (aquest es podrá descarregar
des de la página web de la Ucec) es lliuraran els guardons següents:
- medalles als 3 primers equips de la classificació de resultats de cada categoria i gènere.
- medalles als 3 rimers equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.

6.- Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o
algunes de les modalitats o categories convocades) si no s’arriba el mínim de participació
previst, que és de un mínim de 4 equips per a cada categoria i gènere.
Aquest equips han de representar a un mínim de 3 consells esportius d’àmbits de
l’Administració diferents.

