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INTRODUCCIÓ
La Secretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport, va impulsar
al llarg de l’any 2013, l’elaboració del Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya,
amb l’objectiu de redefinir els programes d’esport escolar “Jocs Esportius Escolars de
Catalunya” i “Pla Català d’Esport a l’Escola” que promou la Generalitat de Catalunya,
conjuntament amb els consells esportius, la UCEC, els centres educatius i la
col·laboració de les corporacions locals, amb la voluntat d’aprofitar els actius que
ambdós programes han aconseguit en els darrers anys, per vehicular el treball en
xarxa i els recursos disponibles.
El Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya 2013-2020, aprovat mitjançant la
Resolució PRE/2073/2014, de 8 de setembre, publicada al DOGC núm. 6707 del
16.09.2014, pretén doncs continuar potenciant l’esport escolar com un model
d’educació integral que afavoreixi un estil de vida saludable i els valors humans i
socials en un marc de convivència i cohesió, i que té com a premissa l’oferta d’una
iniciació a la pràctica fisicoesportiva a tots els infants i adolescents entre 3 i 18 anys.
Aquest pla proposa 15 línies estratègiques i 83 plans d’actuació que han d’ajudar a
impulsar el model d’esport escolar que s’hi descriu, per tal d’oferir al nostre país un
recurs de planificació per aconseguir la màxima participació dels nostres infants i
adolescents en activitats fisicoesportives, la màxima implicació, qualitat i sinergia dels
agents implicats per garantir la seva sostenibilitat, i les propostes més adequades de
millora del model d’oferta d’activitats, que contempli l’adaptació a les diferents etapes
de desenvolupament personal i l’atenció territorialitzada.
Una de les línies estratègiques relativa a la oferta d’activitats esportives escolars,
estableix que cal fomentar una tipologia d’activitat físico-esportiva de qualitat per a
infants, adolescents i joves que potenciï un treball coherent amb els valors de l’esport
escolar, promovent activitats participatives, formatives i saludables, i adequades a
l’edat, les inquietuds i motivacions dels practicants, i a les necessitats
socioeconòmiques i educatives especials, amb plans d’actuació que estableixen
proposar una oferta d’activitats poliesportives, adaptar els reglaments i modificar els
sistemes de competició esportiva escolar, entre d’altres aspectes prioritaris.
La voluntat de la Secretaria General de l’Esport d’implementar progressivament els
resultats de l’elaboració del Pla Estratègic, es posa de manifest en la publicació de
normatives com la Resolució PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual
s’estableixen els programes d’esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per als
cursos 2015-2016 i 2016-2017, publicada al DOGC núm. 6963, del 25.09.2015, que
defineix, actualitza i regula els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català
d’Esport a l’Escola, concretant-ne els objectius generals, les etapes a les que s’han
d’adequar, les diferents tipologies d’activitats que poden incloure i les seves
característiques, els criteris bàsics de qualitat de les entitats que els promouen, i altres
aspectes relatius al seu finançament, desplegament, seguiment i valoració.
L’annex 1 d’aquesta resolució es dedica als Jocs Esportius Escolars de Catalunya
(JEEC), definint-los com el programa de la Generalitat de Catalunya que té com a
objectiu principal impulsar la transmissió de valors socials i l’adquisició d’hàbits
saludables, mitjançant un model de competició i activitat esportiva escolar educativa i
participativa.

En aquest annex s’hi concreten la definició i característiques principals dels JEEC, la
normativa de competició relativa a la participació, les categories, els sistemes de
puntuació i classificació, els àmbits, els comitès organitzadors i de competició, el
personal tècnic, els aspectes jurídicoesportius, i els esports que els integren, tot
indicant que les normatives tècniques seran elaborades per la Unió de Consells
Esportius de Catalunya i aprovades pel Consell Català de l’Esport amb el vistiplau de
la Comissió de Seguiment de l’Esport Escolar de Catalunya.
Així doncs aquest document recull i presenta les normatives tècniques generals dels
esports més practicats en l’àmbit dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Cadascun dels 45 Consells Esportius de Catalunya té una oferta esportiva pròpia, en
concordança a la realitat del propi territori i als agents que hi treballen. Per això, aquest
document no recull totes les normatives, i aprofundeix en els esports amb més
participació i els que són presents a més consells i que, per tant, poden ser convocats
en fases supracomarcals.
Tots els esports i modalitats esportives que es practiquen arreu de Catalunya tenen el
seu espai i, malgrat aquest document no parli de tots, els Consells Esportius que els
organitzen tenen present els mateixos fonaments que es plantegen aquí d’una forma
general.
Cal puntualitzar que aquestes normes tècniques fan referència només al format
competitiu, tot i que cadascun d’aquests esports també els podem trobar plantejats en
d’altres formats com trobades, lligues recreatives, sessions d’iniciació, campus, clínics,
i formacions. El que s’exposa en aquestes planes són uns continguts i uns
compromisos comuns, que estaran presents en totes les activitats supracomarcals
convocades. Els Consells Esportius de Catalunya, a nivell local i comarcal, es
comprometen a desenvolupar i aprofundir conjuntament amb les entitats que formen
part de les xarxes locals i comarcals, tots els continguts, respectant sempre les
realitats que es desprenen de la riquesa i el tarannà de cadascun dels territoris.
És especialment important defensar el treball transversal en totes les propostes que es
fan. El treball en valors, la inclusió i els hàbits saludables és una tasca present en les
planificacions i propostes esportives dels Consells Esportius.
En aquestes normatives dels JEEC per al curs 2016-2017, evolució del treball realitzat
per les del curs 2015-2016, destaquem la proposta de treballs en valors i el nostre
convenciment de la importància que té el desenvolupament personal i social dels
infants, adolescents i joves. Volem aconseguir, tot i no ser un camí fàcil, que el treball
per a l’adquisició de la major part de valors que poden treballar-se a través de la
pràctica esportiva formi part de les normatives i que, per tant, es contemplin amb
importància i reconeixement a les puntuacions i classificacions que ordenen les
aptituds del esportistes.
Per aquesta labor cobra especial rellevància la figura del tutor/a de joc, entesa una
persona essencial en l’aplicació i explicació del reglament amb una actuació didàctica,
i amb un paper fonamental en l’aplicació d’allò establert en els nous sistemes de
puntuació de valors.

També es continua desenvolupant la proposta de la pràctica poliesportiva,
especialment en les primeres etapes d’educació primària, com una pràctica necessària
per ajudar els infants a conèixer i escollir l’esport o esports que acompanyaran el seu
desenvolupament personal en aquestes primeres etapes, i esperem que també al llarg
de tota la vida.
Tots els esports i totes les categories tenen les seves particularitats, al mateix temps
que, tots els esportistes, tenen les seves capacitats i característiques que fan que
visquin d’una forma diferent la seva participació. Partint d’aquesta base, s’ha volgut
que les normatives tècniques proposades no condicionin la participació de cap
esportista, sigui quin sigui el seu sexe, la seva religió, el seu país de procedència, la
seva situació socioeconòmica o les seves capacitats físiques o intel·lectuals.
Aquí teniu, doncs, aquestes normatives, que busquen aprofitar el potencial educatiu i
formatiu de l’esport i oferir un marc adequat per treballar les aptituds i les actituds dels
infants i adolescents del nostre país, amb l’objectiu d’ajudar-los en el seu
desenvolupament integral.

1. NORMATIVATÈCNICA
GENERAL DELS JEEC. Curs
2016 – 2017.
1.1. Aspectes bàsics.
Aquesta normativa tècnica general ha estat elaborada per la Unió de Consells
Esportius de Catalunya (UCEC) i aprovada pel Consell Català de l’Esport amb el
vistiplau de la Comissió de Seguiment de l’Esport Escolar de Catalunya, d’acord amb
l’apartat 2.6.2 que consta en l’annex 1 de la Resolució PRE/2095/2015, de 16 de
setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de
Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d'acord amb el Pla Estratègic
d'Esport Escolar de Catalunya, 2013–2020.
Tant la normativa tècnica general com les normatives tècniques dels diferents esports i
els reglaments seran d'aplicació obligatòria a totes les fases i àmbits dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.
En les fases locals, comarcals i intercomarcals, aquestes normatives es podran
adaptar a les característiques de l’àmbit territorial corresponent, prèvia sol·licitud i
justificació del Consell Esportiu, amb el vistiplau de la Unió de Consells Esportius de
Catalunya i del Consell Català de l’Esport, i comunicació a la Comissió de Seguiment
de l’Esport Escolar de Catalunya.

En el cas que s’accepti la proposta d’adaptació en un territori concret, caldrà que el
Consell Esportiu ho posi en coneixement de les entitats i esportistes de manera clara i
notòria, indicant que aquesta adaptació no es produirà en l'àmbit supracomarcal.
En cas de situacions i normes no presents en aquesta normativa s’aplicarà allò
establert a la Resolució PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen
els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015–
2016 i 2016–2017, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013–
2020.
És important tenir sempre present que aquesta normativa tècnica general i les
normatives tècniques específiques tenen com a objectiu principal impulsar un model
d’esport escolar, educatiu i participatiu que inclogui també els vessants recreatiu i
competitiu.
Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població
escolar, fent-la compatible amb la transmissió de valors educatius i cívics i
estructurant-se per grups d’edat tenint en compte que el motor de l’esmentada pràctica
hauria de ser principalment el centre educatiu si s’escau, amb el suport d’entitats del
territori.

1.2. Modalitats esportives dels
JEEC.
A continuació es presenta el llistat de les modalitats esportives que es poden convocar
en el marc dels JEEC durant el curs 2016-2017, per part dels consells esportius que
tenen encarregada la seva execució en l’àmbit local, comarcal i intercomarcal, sota la
supervisió del Consell Català de l’Esport i amb la coordinació de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya.
Modalitats esportives en l’àmbit local, comarcal, intercomarcal dels JEEC
1

ACROBÀCIA

27

ESCACS

53

KORFBALL

2

ACROSPORT

28

ESPORTS NATURA

54

MINI TRAMPOLÍ

3

ACTIVITATS DE RITME

29

ESQUAIX

55

NATACIÓ

4

ARTS MARCIALS

30

ESQUÍ ALPÍ

5

ATLETISME

31

ESQUÍ NÒRDIC

57

PÀDEL

6

BÀDMINTON

32

EXCURSIONISME

58

PATINATGE ARTÍSTIC

7

BALL

33

EXPRESSIÓ CORPORAL

59

PATINATGE GEL

8

BÀSQUET I MINIBÀSQUET

34

FOOTBALL FLAG

60

PATINATGE VELOCITAT

9

BATUKA

35

FUTBOL 7

61

PATINS EN LÍNIA

10

BEISBOL

36

FUTBOL SALA

62

PETANCA

11

BIATLÓ

37

GIMNÀSTICA AERÒBICA

63

PIRAGÜISME

56 NATACIÓ SINCRONITZADA

Modalitats esportives en l’àmbit local, comarcal, intercomarcal dels JEEC
12

BILLAR

38

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

64

POLIESPORTIU

13

BITLLES CATALANES

39

GIMNÀSTICA RÍTMICA

65

PSICOMOTRICITAT

14

BOWLING

15

BREAK DANCE

40 HANDBOL I MINIHANDBOL 66
41

16 BTT (BICICLETA TOT TERRENY) 42

REM

HANDBOL PLATJA

67

RUGBI

HIP HOP

68

SHOOTBALL

17

CAIAC

43

HÍPICA

69

SKATEBOARD

18

CAPOEIRA

44

HOQUEI GEL

70

TENNIS

19

CICLISME

45

HOQUEI HERBA

71

TENNIS TAULA

20

CRIQUET

46

HOQUEI PATINS

72

TRIATLÓ

21

CROS

47

HOQUEI-LÍNIA

73

TWIRLING

22

CURSES ORIENTACIÓ

48

INTERCROSSE

74

ULTIMATE FRISBEE

23

DANSA

49

IOGA

75

VELA

24

DARDS

50

JOCS TRADICIONALS

25

DEFENSA PERSONAL

51

JUDO

77

VOLEIBOL PLATJA

26

DUATLÓ

52

KARATE

78

WATERPOLO

76 VOLEIBOL I MINIVOLEIBOL

1.3. Condicions de participació als
JEEC.
L’annex 1 de la Resolució PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual
s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per als
cursos 2015–2016 i 2016–2017, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de
Catalunya, 2013–2020 estableix els aspectes generals de la participació als JEEC, en
el seu apartat 2.1., que reproduïm, tot i completant en alguns dels punts en què es fa
referència a les condicions marcades per les normatives tècniques.
Poden participar a les competicions dels JEEC, els esportistes i equips que s’inscriguin
representant al centre educatiu, l'associació esportiva escolar o l'associació de mares i
pares d'alumnes del centre educatiu en què estiguin matriculats, i esportistes i equips
d’altres entitats inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives del Consell Català
de l'Esport. En tots els casos caldrà que hagin tramitat el carnet dels JEEC a través
del consell esportiu.
Les inscripcions les haurà de tramitar cada entitat al seu consell esportiu, en el
termini establert i segons el model normalitzat que inclourà com a mínim les dades
següents: dades bàsiques del centre educatiu o entitat, dades dels esportistes,
entrenadors i delegats participants (nom i cognoms, gènere, data de naixement,
número de llicència esportiva escolar, etc.).
Per poder participar en un consell esportiu diferent del que correspon a l'entitat,
caldrà l'autorització dels consells esportius implicats, prèviament a la inscripció,
mitjançant el document d'autorització de canvi de consell esportiu, en què constaran
les condicions de participació.
En un mateix curs escolar un esportista no podrà participar als JEEC, en una mateixa
modalitat esportiva, representant dues entitats diferents.
Tots els esportistes dels JEEC han de participar en les activitats de la categoria que
els correspon segons la data de naixement. Excepcionalment, en el cas dels centres
educatius, AEE i AMPA, 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.
Aquestes condicions són les següents:
a) Que no hi hagi equip de la mateixa entitat de la categoria que li correspon a
l’esportista per la data de naixement.
b) Es permet la participació d’1 esportista repetidor/a i, en el cas de sol·licitar la
participació de més esportistes, l’entitat haurà d’adreçar una sol·licitud al comitè
organitzador corresponent amb l’antelació suficient i els arguments en què es sustenta
la sol·licitud.

Amb l'objectiu d'afavorir la creació d'equips o la participació de tots els esportistes, es
permetrà la
participació d'esportistes que cursen un determinat cicle en activitats de la categoria
immediatament superior a la del cicle que cursen. En aquest cas caldrà que la
família hagi aportat una autorització expressa.
Es permetrà la participació d'esportistes amb patologies especials en activitats de
categories inferiors a la corresponent, que han d'acompanyar el document
d'autorització amb un certificat mèdic i el certificat corresponent de disminució.
Es permet la participació d'equips mixtos en totes les categories. Aquest aspecte es
concretarà en la normativa tècnica de cada esport.
Les condicions generals que s’aplicaran a tots els esports, amb independència de què
la normativa tècnica específica n’hi afegeixi alguna més són les següents:

a) Els equips mixtes participaran en la competició mixta, sempre que sigui possible.
b) Quan no hi hagi competició mixta d’un determinat esport i/o categoria, l’equip
participarà:
b.1) En la competició masculina si té com a mínim 2 nens
b.2) En la competició femenina, si té 1 nen i no hi ha equip masculí de la
mateixa entitat i categoria
b.3) En el cas que una entitat no tingui el mínim de nenes per formar un equip
que competeixi en una determinada categoria femenina, l’entitat podrà
sol·licitar la participació de més d’1 nen al comitè organitzador corresponent,
amb l’antelació suficient i els arguments en què es sustenta la sol·licitud.
Per participar en l'àmbit supracomarcal, s'ha d'haver participat, en l’àmbit localcomarcal-intercomarcal, representant la mateixa entitat i modalitat o disciplina
esportiva.
Aquestes condicions de participació es tindran en compte en els sistemes de
competició i classificació i s’especificaran a les normatives de cada esport, amb
validesa per a totes les fases i àmbits dels JEEC. En les fases locals, comarcals i
intercomarcals, aquestes condicions es podran adaptar a les característiques de
l’àmbit territorial corresponent, prèvia justificació del consell esportiu, amb el vistiplau
de la Comissió Tècnica Territorial corresponent, i garantint la informació als
participants.

1.4. Sistemes de puntuació i
classificació dels JEEC.
La pràctica esportiva en edat escolar és un àmbit ideal per transmetre i fomentar valors
educatius i socials. La pràctica esportiva en sí mateixa no és suficient per a la
transmissió i foment d’aquests valors. L’esport en edat escolar ha de ser eminentment
EDUCATIU, és a dir, cal utilitzar la pràctica esportiva com una eina per educar i
no com una finalitat en sí mateixa.
El Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya 2013-2020 promou un model d’esport
en edat escolar basat en aquests valors educatius de l’esport i fa difusió dels seus
aspectes més importants.
Les competicions, tant d’esports individuals com d’equip, són una eina excel·lent de
motivació pels joves esportistes i utilitzades de manera correcta poden esdevenir un
suport educatiu d’un valor incalculable, sempre i quan no es doni prioritat exclusiva a
l’obtenció de resultats, sinó que es contempli com es porta a terme per part de tots els
agents involucrats.
És per això que les directrius dels JEEC proposen portar a terme 2 sistemes de
puntuació i classificació en edat escolar que premiïn les accions positives de l’esport i
el joc net durant les diferents jornades o activitats esportives, tant en els esports
individuals com en els esports d’equip. Aquests sistemes també han de permetre
detectar i abordar de manera efectiva les accions negatives, fent-ne el seu seguiment
per poder efectuar i planificar accions de prevenció d’aquestes conductes.
Aquests 2 sistemes de puntuació i classificació mai seran excloents i es podran aplicar
de manera conjunta, diferenciada, o combinada.
Amb la introducció d’aquests sistemes, es pretén conscienciar a tots els agents que
intervenen en la competició en edat escolar, de la necessitat de realitzar una
competició que fomenti l’educació dels infants i els joves a través dels valors de
l’esport.

Agents involucrats
Amb l’objectiu d’aconseguir una àmplia visió del que succeeix durant el
desenvolupament d’un partit/jornada/competició esportiva, es determinen diferents
agents o grups de persones a tenir en compte:
a) Esportistes
b) Tècnics/ques (entrenadors/es, monitors/es i delegats/ades)
c) Tutors/es (de Joc i de Valors)
d) Famílies i públic
e) Personal directiu

Tots els agents esmentats són co-responsables de garantir la qualitat educativa
en un espai de joc. La seva influència i actitud determinaran l’assoliment d’un
clima esportiu i saludable, òptim per influenciar positivament en la vida i
formació dels esportistes en un esdeveniment esportiu escolar.
Amb l’objectiu de traslladar aquesta coresponsabilitat a la pràctica real es determina
que un equip o unitat esportiva estarà format per esportistes, tècnics/es,
famílies/públic, directius i directives amb la voluntat de que qualsevol victòria,
derrota, reconeixement, penalització, influència o qualsevol altra acció, pugui
beneficiar o afectar per igual a tots els membres de l’equip o unitat esportiva.
La figura del Tutor/a
Amb l’objectiu de distribuir la responsabilitat en el control i desenvolupament del joc, i
garantir la qualitat educativa en la competició, es defineixen 2 tipologies de tutor/a:
a) Tutor/a de Joc – La seva tasca principal és dinamitzar i garantir el bon
desenvolupament de l’acció esportiva circumscrivint-la a l’espai de joc.
L’estament que vetllarà per la formació dels Tutors de Joc serà la Comissió
Tècnica de la UCEC d’acord amb les directrius de formació de l’Escola
Catalana de l’Esport.
b) Tutor/a de Valors - La seva tasca principal és observar les accions externes a
l’espai de joc o competició que es desenvolupen en una instal·lació esportiva. Es
tindran en compte especialment les accions que estiguin estretament vinculades als
valors i la seva possible transcendència en la puntuació/classificació de valors o en la
puntuació/classificació integrada de resultats i valors.
Els Tutors de Valors disposaran de la Comissió Tècnica de la UCEC per
representar-los i resoldre possibles situacions que requereixen d’un anàlisi dels
successos més detingut.
Accions de desenvolupament d’un partit/competició
A continuació es detallen les accions que estaran recollides en els diferents models de
competició, agrupades en 3 tipologies:
a) Accions bàsiques
b) Accions complementàries
c) Accions recomanades
a) Accions bàsiques
Són les accions que es consideren d’aplicació obligatòria per part de tots els agents i
estaran supervisades pel Tutor/a de Joc.
Formen part d’aquestes accions bàsiques:
a.1) Salutacions inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es, i esportistes.
a.2) Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
a.3) Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.

a.4) Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i que no suposi cap tipus de
perill físic pels esportistes.
La Normativa Específica de cada modalitat esportiva contemplarà el protocol a seguir
per aconseguir una correcta execució i funcionament d’aquestes accions bàsiques, i
també la forma de regular l’incompliment de les accions descrites.
b) Accions complementàries
Són les accions que es tindran en compte per la puntuació de valors, ja sigui per una
classificació paral·lela o bé per una classificació integrada.
Seran supervisades pel Tutor/a de Valors, que tindrà en compte que no hagin estat ja
contemplades per l’aplicació del reglament per part del Tutor/a de Joc (targetes
grogues o vermelles, exclusions o expulsions, etc.)
Llistat d’accions complementàries:
b.1) Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de joc,
material esportiu, vestidor, mobiliari, etc.).
b.2) Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).
b.3) Animar reiteradament els seus esportistes i companys/es, independentment del
resultat.
b.4)Realitzar els aspectes bàsics d'una pràctica esportiva saludable: escalfament i
hidratació
b.5) Reconèixer les bones accions del/la adversari/a, independentment del resultat
b.6) Avisar al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament.
b.7) Ajudar a un/a adversari/a en una situació complicada.
b.8) Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de
manera individual o col·lectiva.
b.9) Garantir l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega de
premis/cloenda, o com a mínim, d’una representació d’esportista/es i equip tècnic.
Per controlar les accions complementàries es disposarà d’una graella d’observació que
haurà de complimentar el/la Tutor/a de Valors. Aquesta graella podrà ser
personalitzada i adaptada segons particularitats específiques de cada esport,
especialment en esports individuals i quedarà recollida a la normativa corresponent.
c) Accions recomanades
Són aquelles accions que es recomana dur a terme durant la celebració d’un
esdeveniment esportiu en edat escolar:
c.1) En els esports d’equip o individuals per equips, procurar que tots els jugadors/es
juguin com a mínim un 50% del temps de joc, i amb una participació total el màxim
d’equilibrada.
c.3) Celebrar i participar en el 5è temps, un espai social per compartir experiències
entre equips i delegacions esportives, un cop finalitzat el partit o la competició.

c.4) Incorporar altres accions que contribueixin a fomentar el treball en equip, la
cooperació per a l’assoliment d’un objectiu comú i per a l’educació dels infants i el
joves a través de l’esport.

ACCIONS BÀSIQUES

PÚBLIC
3

2

1

EQUIP TÈCNIC
0

3

1

0

3

x

Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/es, i esportistes.
Salutació inicial i final dels esportistes al públic.

2

ESPORTISTA

x

Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.

x

Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i que no suposi cap tipus
de perill físic pels esportistes.

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

PÚBLIC
3

2

1

EQUIP TÈCNIC
0

3

2

1

2

1

0

TOTAL

x

4

x

4

x

4

x

2

ESPORTISTA
0

3

2

1

0

TOTAL

Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de
joc, material esportiu, vestidor, mobiliari, etc.).

X

X

X

9

Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).

X

X

X

9

X

X

X

9

X

X

6

X

X

9

Animar reiteradament els seus esportistes i companys/es, independentment del
resultat.
Realitzar els aspectes bàsics d'una pràctica esportiva saludable: escalfament i
hidratació
Reconèixer les bones accions del/la adversari/a, independentment del resultat

X

Avisar al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament.

X

X

X

6

Ajudar a un/a adversari/a en una situació complicada.

X

X

X

6

Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de
manera individual o col·lectiva.

X

X

X

6

Garantir l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega
de premis/cloenda, o com a mínim, d’una representació d’esportista/es i equip
tècnic.

x

ACCIONS RECOMANADES

x

PÚBLIC
3

2

En els esports d’equip o individuals per equips, procurar que tots els
jugadors/es juguin com a mínim un 50% del temps de joc, i amb una
participació total el màxim d’equilibrada.

1

EQUIP TÈCNIC
0

3

9

x

2

1

ESPORTISTA
0

3

2

1

0

x

TOTAL
2

Celebrar i participar en el 5è temps, un espai social per compartir experiències
entre equips i delegacions esportives, un cop finalitzat el partit o la competició.

x

x

x

6

Incorporar altres accions que contribueixin a fomentar el treball en equip, la
cooperació per a l’assoliment d’un objectiu comú i a l’educació dels infants i el
joves a través de l’esport.

x

x

x

6

TOTAL EQUIP/UNITAT
ESPORTIVA

97

Puntuació de la competició
D’acord amb la composició d’un equip o unitat esportiva, a cada competició cada agent serà
valorat de forma independent d’acord amb els ítems establerts però la puntuació tindrà influència
directa sobre tot l’equip o unitat esportiva. Per fer-ho s’utilitzarà un dels sistemes següents:
Sistema paral·lel
Aquest sistema es caracteritza per l’existència de dues puntuacions en una competició esportiva
que es visualitzen paral·lelament i determinen 2 resultats del partit/competició, que també poden
donar lloc a 2 classificacions.
PUNTUACIÓ ESPORTIVA
(resultat del partit/competició: gols,
marca, puntuació, posició, etc.)

PUNTUACIÓ DE VALORS
(puntuació segons els ítems de
valors)

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Sistema integrat
El sistema integrat és aquell en què la classificació, o bé la puntuació del partit/competició és
única, i consisteix en la suma o la mitjana de les dues puntuacions (esportiva i del valors).
És un pas molt significatiu per a l’educació en valors mitjançant l’esport, ja que la fita d’aconseguir
més bon resultat esportiu que l’adversari no és l’únic condicionant per guanyar; els valors i els
comportaments cívics també compten. I per això és clau la participació en el procés de valoració
del màxim nombre dels agents que participen en la competició: esportistes, famílies,
dinamitzadors, tutors de joc i de valors, àrbitres, jutges, tècnics esportius, etc.
PUNTUACIÓ ESPORTIVA
+

PUNTUACIÓ DE VALORS
=

PUNTUACIÓ DE
COMPETICIÓ

CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA +

CLASSIFICACIÓ DE
VALORS =

CLASSIFICACIÓ DE
COMPETICIÓ

1.5. L’àmbit supracomarcal dels JEEC.
Totes les actuacions corresponents a aquest àmbit seran convocades i organitzades per la UCEC,
en nom i sota la supervisió del Consell Català de l’Esport, que revisarà que segueixin les
normatives, i que es respecti la Resolució PRE/2095/2015 i els requisits d’imatge visual de la
Secretaria General de l’Esport.
La UCEC podrà delegar la seva execució als Consells Esportius.
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La convocatòria es farà amb un mínim de 15 dies d’antelació, es publicarà a les webs de la UCEC
i del CCE, i concretarà les dates, els llocs de celebració i el procediment d’inscripció dels/les
esportistes i equips.
Els sistema de puntuació que es farà servir per totes les competicions d’aquest àmbit serà, per al
curs 2016-2017, el sistema paral·lel estipulat en el punt 1.4.4.- Normatives Tècniques de les Finals
i Trobades Territorials i Nacionals, excepte en la categoria Aleví dels esports d’equip, en què
s’utilitzarà el sistema integrat descrit al punt 1.4.5.

1.5.1. Fases Territorials
1.5.1.1. Les actuacions corresponents a les fases territorials (Finals i Trobades Territorials) seran
informades a la Comissió Tècnica Territorial d’Esport Escolar corresponent al territori on es
realitzin, abans del 31 de desembre del 2016, amb la concreció del calendari i les seus. Com a
norma general, es desenvoluparan durant els mesos de març, abril o maig.
1.5.1.2. Per portar a terme una Final Territorial caldrà que, per cada esport, categoria i sexe
convocats:
a) S’inscriguin:
- un mínim de quatre (4) equips en els esports d'associació o esports individuals per equips
- un mínim de dotze (12) esportistes en els esports individuals (en les categories cadet i
juvenil aquest mínim serà conjunt)
b) Aquests equips i/o esportistes han de representar com a mínim a:
- dos (2) Consells Esportius diferents, en el cas de l’Agrupació Territorial del Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre
- tres (3) Consells Esportius diferents, en el cas de la resta d’Agrupacions Territorials
Les condicions especificades en aquest apartat seran d’aplicació a tots els esports, a excepció
del Bàdminton, Bitlles, l’Esquí Nòrdic i la Gimnàstica Artística.
1.5.1.3. Per participar en les Finals Territorials, l’esportista i/o equip ha d'haver participat en la fase
immediatament anterior disputada (local/comarcal/intercomarcal), representant la mateixa entitat i
modalitat o disciplina esportiva.

1.5.2. Fases Nacionals
1.5.2.1. Les actuacions corresponents a les fases nacionals (Finals i Trobades Nacionals) seran
informades a la Comissió de Seguiment de l’Esport Escolar de Catalunya, abans del 28 de febrer
del 2017, amb la concreció del calendari i les seus. Com a norma general, es desenvoluparan
durant els mesos d’abril, maig o juny.
1.5.2.2. Per portar a terme una Final Nacional caldrà que, per cada esport, categoria i sexe
convocats:
a) S’inscriguin:
- un mínim de quatre (4) equips en els esports d'associació o esports individuals per equips
- un mínim de dotze (12) esportistes en els esports individuals (en les categories cadet i
juvenil aquest mínim serà conjunt)
b) Aquests equips i/o esportistes han de representar com a mínim a:
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- tres (3) consells esportius d’àmbits territorials de l’Administració diferents
Les condicions especificades en aquest apartat seran d’aplicació a tots els esports, a excepció
del Bàdminton, les Bitlles, l’Esquí Nòrdic i la Gimnàstica Artística, en què els equips o
esportistes caldrà que representin com a mínim a sis (6) Consells Esportius diferents, si
provenen de les Finals Locals o Comarcals.
1.5.2.3. Per participar en les Finals Nacionals, l’esportista i/o equip ha d'haver participat en la fase
immediatament anterior disputada (local/comarcal/intercomarcal/territorial), representant la
mateixa entitat i modalitat o disciplina esportiva.

1.5.3. Sistema de competició i desempat
La Unió de Consells Esportius de Catalunya determinarà un sistema de competició depenent del
nombre d’esportistes o equips participants i de la durada de la competició i/o trobada, tenint en
compte que:
a) En els esports d’equip o les competicions d’esports individuals per equips:
a.1.) Es prioritzarà el sistema de lliga
a.2.) Tots els equips participants hauran d’haver jugat un nombre de partits similar.
b) En els esports individuals de confrontació els participants hauran de jugar un nombre de
partits similar.
c) La normativa tècnica de cada esport fixarà el sistema de desempat.

1.5.4. Modalitats esportives convocades a l’àmbit supracomarcal

MODALITATS ESPORTIVES AMB FINAL I/O TROBADA TERRITORIAL I/O NACIONAL
MODALITAT
ESPORTIVA

ATLETISME

BÀDMINTON

CATEGORIA
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

FASE
TERRITORIAL

FASE
NACIONAL

GÊNERE

MODALITAT

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

INDIVIDUAL
RELLEUS
EQUIP

CATEGORIES
DE BENJAMÍ A
JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL
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MODALITATS ESPORTIVES AMB FINAL I/O TROBADA TERRITORIAL I/O NACIONAL
MODALITAT
ESPORTIVA
BÀSQUET I
MINIBÀSQUET

BITLLES
CATALANES

CROS

CURSES
D'ORIENTACIÓ

ESCACS

ESQUÍ ALPÍ

ESQUÍ NÒRDIC

FUTBOL 7

CATEGORIA
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

GÊNERE

MODALITAT

FASE
TERRITORIAL

FASE
NACIONAL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

EQUIP

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ*
JUVENIL
A JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES
DE BENJAMÍ A
JUVENIL

INDIVIDUAL
EQUIPS

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

CATEGORIES
DE BENJAMÍ A
JUVENIL

ÚNIC

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL
NIVELL A I B
NIVELL A

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL
NIVELL A I B
NIVELL A

EQUIP

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ*
JUVENIL
A JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA
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MODALITATS ESPORTIVES AMB FINAL I/O TROBADA TERRITORIAL I/O NACIONAL
MODALITAT
ESPORTIVA

FUTBOL SALA

GIMNÀSTICA
AERÒBICA

GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA

GIMNÀSTICA
RÍTMICA
INDIVIDUAL

GIMNÀSTICA
RÍTMICA
CONJUNTS

HANDBOL i
MINIHANDBOL

NATACIÓ

PATINATGE
ARTÍSTIC

CATEGORIA
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL

GÊNERE

MODALITAT

FASE
TERRITORIAL

FASE
NACIONAL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

EQUIP

ÚNIC/ MIXTA ?

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES
DE BENJAMÍ A
JUVENIL

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL
NIVELL A I B
NIVELL A

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

MASCULÍ
I FEMENÍ

INDIVIDUAL

ÚNIC/ MIXTA ?

CONJUNTS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ*
JUVENIL
A JUVENIL

CATEGORIES
CATEGORIES
DE BENJAMÍ A
DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL
NIVELL A I
NIVELL A I B
OBERT
CATEGORIES
CATEGORIES
DE BENJAMÍ A
DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL
NIVELL A I
NIVELL A I B
OBERT D/T/Q

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

EQUIP

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ*
JUVENIL
A JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

INDIVIDUAL
RELLEUS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL

INDIVIDUAL

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ DE BENJAMÍ A
A JUVENIL
JUVENIL

ÚNIC
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MODALITATS ESPORTIVES AMB FINAL I/O TROBADA TERRITORIAL I/O NACIONAL
MODALITAT
ESPORTIVA

INDIVIDUAL

PATINATGE
ARTÍSTIC

CATEGORIA

FASE
TERRITORIAL
NIVELL A I B

FASE
NACIONAL
NIVELL A

ÚNIC

TRIOS
QUARTETS
QUINTETS
SHOWS

CATEGORIES
PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA

CATEGORIES
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

INDIVIDUAL
EQUIPS

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

EQUIP

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ A
JUVENIL
JUVENIL

MASCULÍ
I FEMENÍ
MIXTA

EQUIP

CATEGORIES CATEGORIES
DE BENJAMÍ A DE BENJAMÍ*
JUVENIL
A JUVENIL

GÊNERE

MODALITAT

PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

BENJAMÍ
ALEVÍ

CADET
JUVENIL

GRUPS

POLIESPORTIU

TENNIS TAULA

VOLEIBOL i
MINIVOLEIBOL

BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

*En la categoria Benjamí, per als esports d’equip es durà a terme les Fases Nacionals com a Trobada
Nacional Benjamina en format poliesportiu.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya podrà organitzar i convocar altres modalitats
esportives, categories o modalitats de competició, en funció dels participants i equips inscrits.
La Unió de Consells Esportius de Catalunya podrà anul·lar la celebració d’alguna Final o Trobada
Territorial i/o Nacional d’alguna modalitat esportiva, en funció dels participants i equips inscrits, de
les condicions meteorològiques o altres circumstàncies excepcionals.
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2. NORMATIVES TÈCNIQUES PER
ESPORTS.
2.1. Normativa tècnica d’ATLETISME
Modalitats
a) Individual (programes B, C, D, E i F)
b) Per equips mixtes formats indistintament per noies i nois amb un mínim de 4 i un màxim 7 atletes
(programa A)
c) Per equips, femenins i masculins, on s’agafarà els 3 millors resultats d’una entitat a cada categoria i sexe
(programes B, C, D, E i F)

Proves
a) Les proves pels diferents programes són les següents:
PROVA

PROGRAMA A

PROGRAMA B

PROGRAMA C

PROGRAMA D

PROGRAMA E

PROGRAMA F

60 metres

60 metres

80 metres

100 metres

100 metres

600 metres

600 metres

1.000 metres

1.000 metres

1.500 metres

600 metres

600 metres

800 metres

60 metres

80 metres

100 metres

(alçada 0,50)

(alçada 0,76 F i
0,84 M)

(alçada 0,76 F

30 metres
Llisos

300 metres (podrà
ser 10x30 m o
distància seguida)

110 metres M
Tanques

(alçada 0,91)
100 metres F
I 0,91 M)
(alçada 0,76)

4 x 60 metres

4 x 60 metres

4 x 60 metres

4 x 80 metres

4 x 100 metres

4 x 100 metres

3 x 600 metres

4 x 200 metres

4 x 300 metres

4 x 400 metres

Pes (2kg)

Pes Masc.
(3kg)

Pes Masc.
(4kg)

Pes Masc.
(5kg)

Pes Fem. (2kg)

Pes Fem. (3kg)

Pes Fem. (3kg)

Llargada

Llargada

Llargada

Llargada

Alçada

Alçada

Alçada

Alçada

Relleus
Vòrtex (350 gr)
Llançaments

Pilota Medicinal

Pilota (250gr)

(1 Kg)

Salts

Llargada (amb
cursa i caiguda
sobre
màrfega o sorra)

Llargada

24

b) Curses (llisos, tanques i relleus).

Programa A
b.1. A les curses es duran a terme les sèries necessàries en funció del nombre d’inscrits/es.
b.2. La sortida és podrà fer dret o amb les mans recolzades sobre la pista.
b.3. Es podrà dur a terme una sortida nul·la. A la segona sortida nul·la s’aplicarà una penalització al temps
realitzat a la prova, que es concreta en la taula següent:
CURSES

PENALITZACIÓ

30 m

5”

300 m

15”

Relleu

15”

b.4. A les curses de 30m, 300m i relleus 4x60m (30m llisos+30m tanques), cada atleta ha de córrer per el
seu carrer, de principi a fi. Cap atleta podrà sortir del seu carrer en cap moment de la carrera.
b.5. S’atorgarà una puntuació a tots els participants de la manera següent: el primer classificat rebrà 1 punt,
el segon 2 punts, el tercer 3 punts.... i així successivament amb tots els participants. En el cas que el temps
de 2 o més atletes o equips sigui el mateix, rebran la mateixa puntuació.

Programes B, C, D, E i F
b.5. A les curses es portaran a terme les sèries necessàries en funció del nombre d’inscrits/es. La
classificació final es confeccionarà en base al temps de cada atleta, tenint en compte el sistema
de puntuació i classificació establert.
b.6. La sortida és podrà fer dret o amb les mans recolzades sobre la pista.
b.7. Es podrà dur a terme una sortida nul·la. A la segona sortida nul·la s’aplicarà una penalització
al temps realitzat a la prova, que es concreta en la taula següent:

CURSES (llisos i/o tanques)

PENALITZACIÓ

60m, 80m, 100m, 110m

5”

400m, 600m, 800m

15”

1.000m, 1500m

20”

RELLEUS

PENALITZACIÓ
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4x60m, 4x80m, 4x100m

5” per a cada esportista del relleu que faci una sortida anticipada

4x200m, 4x300m,
4x400m, 3x600

15” per a cada esportista del relleu que faci una sortida anticipada

b.8. A les curses de velocitat (400 mts i distàncies inferiors) cada atleta ha de córrer al seu carrer,
de principi a fi. Cap atleta podrà sortir del seu carrer en cap moment de la carrera.
b.9. A les curses de relleus de 4x60m, 4 x80 i 4 x100, cada equip ha de córrer pel seu carrer, de
principi a fi. Cap atleta podrà sortir del seu carrer en cap moment de la cursa.
b.10. A les curses de relleus de 4x200m, 4x300m i 4x400m, cada equip ha de córrer pel seu carrer
els primers 100 metres de cursa, passen desprès a carrer lliure.
b.11. A les curses de 600m o superior, serà carrer lliure després de la sortida.
b.12. Als relleus, el canvi del testimoni s’ha de fer obligatòriament dins d’una ZONA de 20 metres,
tot i que el/la receptor/a pot iniciar la seva cursa 10 metres abans, a la PREZONA.

c) Concursos (llançaments i salts)
Programa A
c.1. Als concursos, els/les atletes efectuaran 3 intents sense millora.
c.2. El punt exacte de caiguda de l’atleta o l’artefacte, determinarà una marca, i s’agafarà la millor marca
dels dos intents realitzats.
c.3. S’atorgarà una puntuació a tots els participants de la manera següent: el primer classificat rebrà 1 punt,
el segon 2 punts, el tercer 3 punts.... i així successivament amb tots els participants. En el cas que la marca
de 2 o més atletes sigui la mateixa, rebran la mateixa puntuació.

Programes B, C, D, E i F
c.4. Als concursos (a excepció del salt d’alçada), els/les atletes efectuaran 3 intents sense millora.
c.5. Al salt d’alçada la cadència i alçada inicial del llistó serà la següent:
PROGRAMA

ALÇADA I CADÈNCIA

C FEMENÍ

100 – 105 – 110 – 115 - 120 cm i de 2 en 2 cm

C MASCULÍ

105 – 110 – 115 – 120 - 125 cm i de 2 en 2 cm

D,E I F FEMENÍ

110 – 115 – 120 – 125 -130 cm i de 3 en 3 cm

D,E I F MASCULÍ

115 – 120 – 125 – 130 – 135 cm i de 3 en 3 cm

Quan quedi només un/a participant, aquest/a triarà l’alçada del llistó.

26

d) Consideracions importants
Programes B, C, D, E i F
d.1. L’atleta que es classifiqui per a la Final en més d’una de les proves a les que s’ha inscrit,
haurà de participar obligatòriament en totes elles.
d.2. En el moment que un atleta decideixi no participar en una de les proves en que s’ha
classificat, ho haurà de comunicar a l’organització amb suficient antelació per tal de valorar la
situació, decidint si es penalitza l’atleta en qüestió, i donar l’opció al següent atleta a poder
participar a la Final.
d.3. En cas que l’atleta deixi de participar sense comunicar-ho a l’organització serà penalitzat.
e) Sistemes de puntuació i classificació i guardons
En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol dels
sistemes de puntuació i classificació recollits a aquesta normativa.
Tots els participants es podran descarregar de la pàgina web de la UCEC un diploma nominal de
participació.
En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
f) Especificitats de l’àmbit supracomarcal
Programa A
f.1.Tots el components de l’equip hauran de participar a totes les proves individuals.
f.2.La prova de relleu serà la última prova i l’equip de relleus estarà format per 4
components.
f.3. Només hi haurà classificació per equips.
f.4.Les proves individuals serviran per sumar punts per a l’equip.
f.5. S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a continuació:
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EQUIPS

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

Es farà una puntuació per cada prova, que es
realitzarà sumant la puntuació de les 4 millors
posicions obtingudes pels participants d’un
mateix equip (si l’equip és de 4 es sumaran totes,
si l’equip és de 7, es descartaran les 3 pitjors
puntuacions).
La classificació final es farà sumant les
puntuacions obtingudes per l’equip a totes les
proves, i quedarà primer classificat l’equip que
sumi millors posicions i per tant menys punts en
el total de les 7 proves.
En cas d’empat, el desempat es farà en base a la
puntuació de valors.

Hi haurà uns tutors de valors que observaran el
comportament de tots els membres de l’equip
(atletes, personal tècnic i públic).
El resultat de l’observació es mesurarà amb uns
ítems i s’enregistrarà a una graella.
Caldrà vetllar pel compliment de les següents
accions bàsiques de foment del joc net i dels
valors de l’esport:
- Salutacions inicial i final entre els jutges o
tutors de joc, tècnics/es, i atletes
- Salutació inicial dels atletes al públic
abans de l’inici de la prova
- Puntualitat en arribar a la cambra de
requeriments o sortida de la prova
- Equipament adequat per la pràctica de
l’atletisme. No es podran dur sabatilles de
claus.

Programes B, C, D, E i F
f.6. A l’àmbit supracomarcal en la modalitat individual, cada atleta només podrà participar en un
màxim de 2 proves més 1 relleu.
f.7. S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a continuació:
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INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ DE MARQUES

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es farà una classificació per categoria, prova
Es podran premiar accions individuals que
i gènere, ordenant les marques obtingudes
reflecteixin els valors de l’esport.
pels participants, de millor a pitjor.

EQUIPS

Hi haurà uns tutors de valors que observaran el
comportament de tots els membres de l’equip
(atletes, personal tècnic i públic).

Formats per un mínim de 3 participants. Es
farà una classificació per programa i gènere,
que es realitzarà sumant la millor puntuació
de 3 participants diferents d’una mateixa
entitat.
El barem de puntuació serà el següent:
- 1er/a classificat/ada: 1 punt.
- 2on/a classificat/ada: 2 punts,
- 3er/a classificat/ada: 3 punts, i així
successivament fins arribar al/la darrer/a
classificat/ada
La classificació s’establirà per ordre
ascendent, de menor a major puntuació.
En cas d’empat, el desempat es farà en base
a la classificació en valors.

El resultat de l’observació es mesurarà amb uns
ítems i s’enregistrarà a una graella.
Caldrà vetllar pel compliment de les següents
accions bàsiques de foment del joc net i dels
valors de l’esport:
- Salutacions inicial i final entre els jutges o
tutors de joc, tècnics/es, i atletes
- Salutació inicial dels atletes al públic
abans de l’inici de la prova
- Puntualitat en arribar a la cambra de
requeriments o sortida de la prova
- Equipament adequat per la pràctica de
l’atletisme. No es podran dur sabatilles de
claus.
Es premiarà el valor del compromís.
S’atorgarà un premi a l’entitat que hagi
aproximat més la participació real a la
inscripció.

g) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en les Finals Territorials i
Nacionals, es lliuraran els guardons següents:
- medalles als 3 primers esportistes de la classificació de marques de cada categoria, prova i
gènere, i als 3 primers equips de la classificació de marques de cada categoria i gènere.
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als esportistes individuals que hagin
protagonitzat una acció destacable en valors. Trofeu a l’entitat que millor hagi complert el
compromís de participació respecte a la inscripció.
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2.2. Normativa tècnica de BÀDMINTON
2.2.1. Modalitats
a) Individual
b) Equips: femenins, masculins, i mixtes, on el nombre de components serà de 2 a 4 per categoria
i sexe, i en el cas dels equips mixtes, amb la distribució següent:
Nombre de components del equips mixtes
2

1 femení + 1 masculí

3

Mínim 1 participant de cada gènere

4

2 femenins + 2 masculins

2.2.2. Sistema de competició
a) Sistema de competició
El sistema de competició, lliga o eliminatòria, es determinarà en funció del nombre definitiu de
jugadors/es i equips participants.
Atès que cal afavorir la màxima participació de tots els esportistes i equips, es prioritzarà el
sistema de lliga i, en cas de fer el sistema d’eliminatòria, es procurarà que tots els esportistes i
equips inscrits juguin un nombre de partits o confrontacions similars.
b) Competició per equips
La competició per equips consistirà en una confrontació pel sistema de Copa Davis, en el que
tots/es els/les components de l’equip han de jugar com a mínim 1 partit:
Sistema de competició per equips
Equips masculins

Individual masculí 1 + individual masculí 2 + dobles masculí

Equips femenins

Individual femení 1 + individual femení 2 + dobles femení

Equips mixtes

Individual masculí + individual femení + dobles mixtes

1. Equips masculins i femenins
▪ Cada equip ordenarà els jugadors/es en base a la última classificació individual o el nivell

de joc, en ordre descendent, i presentarà una alineació per als partits d’individuals, en la
que el jugador/a que jugui l’individual 1 ha d’estar més amunt que el jugador/a que jugui
l’individual 2.
▪ Els partits d’individuals 1 i 2 enfrontaran entre si els jugadors/es que cada equip hagi

designat per jugar-los i es podran disputar a la vegada.
▪ El partit de dobles només el podran jugar els dos jugadors/es que hagin disputat els

individuals 1 i 2 si l’equip està format per 2 jugadors/es. Si l’equip està format per més de 2
jugadors/es, el/s jugador/s que no han disputat l’individual hauran de jugar el doble.
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2. Equips mixtes
▪ Els partits d’individuals masculí i femení enfrontaran entre si els jugadors/es que cada

equip hagi designat per jugar-los i es podran disputar a la vegada.
▪ El partit de dobles només el podran jugar els dos jugadors/es que hagin disputat els

individuals masculí i femení si l’equip està format per 2 jugadors/es. Si l’equip està format
per més de 2 jugadors/es, el/s jugador/s que no han disputat l’individual hauran de jugar el
doble.
2.2.3. Reglament
a) Sorteig
Abans de començar el partit, els/les jugadors/es o parelles faran un sorteig, i qui guanyi decidirà
l’opció escollida, i l’altre jugador/a o parella decidirà l’opció que quedi pendent:
 Si vol iniciar el partit amb servei o recepció.
 Si vol Iniciar el partit en un camp o en l'altre.
b) Camp de joc
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c) Canvi de camp
c.1. Els jugadors/es o parelles canviaran de camp al finalitzar cada set.
c.2. En el cas de jugar-se el 3r set, durant aquest, es farà canvi de camp:
c.2.1. A les categories prebenjamí i benjamí: quan un dels jugadors/es o parella arriba a 6
punts
c.2.2. A la resta de categories: quan un dels jugadors/es o parella arriba a 11 punts
c.3. En cas que el canvi de camp no es realitzi, en el moment que l’error és detectat i que el volant
no està en joc, es farà el canvi de camp, amb la puntuació que tenien abans de fer el canvi.
d) El servei
d.1. Perquè un servei sigui correcte:
d.1.1. S’ha de realitzar quan el servidor/a i el receptor/a estiguin preparats/ades. Si el
receptor/a intenta tornar el volant, es considera que estava preparat/ada.
d.1.2. Tant el servidor/a com el receptor/a han d'estar situats/des a les zones de servei
diagonalment oposades, sense trepitjar les línies que les delimiten.
d.1.3. En el moment de colpejar del volant, el cap de la raqueta ha d’estar mirant cap a baix i
tot el volant ha d’estar per sota de la cintura del servidor/a.
d.1.4. Quan es comença el moviment endavant del servei, el moviment de la raqueta del
servidor/a ha de ser continuat fins finalitzar el moviment i cap endavant.
d.1.5. Desprès de colpejar el volant en el servei, aquest ha de sobrepassar la xarxa i anar cap
a la zona de servei de l’adversari/a (està permès tocar les línies de la zona de servei).
d.1.6. En dobles, durant el servei, els/les companys/es poden col·locar-se on vulguin a les
seves respectives zones, sempre i quan no es col·loquin a la línia de servei del servidor/a o
del receptor/a contrari.
d.2. El servei en els partits d’individuals
d.2.1. Àrees de servei i recepció
- Els/les jugadors/es serveixen i reben en la seva respectiva àrea de servei dreta quan el
servidor/a no ha puntuat o té un nombre parell de punts en aquest set.
- Els/les jugadors/es serveixen i reben en la seva respectiva àrea de servei esquerre quan
el/la servidor/a té un nombre senar de punts en aquest set.
d.2.2. Punt marcat i pèrdua del servei
- Si el/la servidor/a guanya l’intercanvi de cops, suma un punt i serveix de nou des de l’altra
àrea de servei.
- Si el/la receptor/a guanya l’intercanvi de cops, suma un punt i serà el nou servidor/a.
d.3. El servei en els partits de dobles
d.3.1. Àrees de servei i recepció
- El/la jugador/a servidor/a serveix des de l'àrea de servei dreta cada vegada que el seu equip
té una puntuació de zero punts o una puntuació parella en aquest set.
- El jugador/a servidor/a serveix des de l’àrea de servei esquerra quan el seu equip té una
puntuació senar en aquest set.
- El/la jugador/a receptor/a que va servir l’últim, ha de romandre a la mateixa àrea de servei
des d’on va servir la darrera vegada. L’esquema de la col·locació és invers per al company/a.
- El/la jugador/a del costat receptor/a que es situa a l’àrea de servei diagonalment oposada al
servidor/a, serà el/la receptor/a.
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- Els/les jugadors/es canviaran les seves àrees de servei respectives quan guanyin el punt del
seu servei, no quan guanyin el punt quan son receptors/es.
- El servei sempre es farà des de l’àrea de servei que correspon a la puntuació de la parella
que serveix.
d.3.2. Ordre de joc i posició a la pista
En quant el/la receptor/a retorna el servei, el volant pot ser colpejat per qualsevol jugador/a de
l'equip servidor, i després per qualsevol jugador/a de l'equip receptor i així seguit fins que el
volant deixi d'estar en joc.
d.3.3. Punt marcat i pèrdua del servei
- Si l’equip servidor guanya l’intercanvi de cops suma 1 punt. El/la servidor/a servirà un altre
cop, des de la zona de servei alterna.
- Si l’equip receptor/a guanya l’intercanvi de punts suma 1 punt. L’equip servidor perd el seu
dret a continuar servint i l’equip receptor serà el nou servidor/a.
d.3.4. Seqüència en el servei
En qualsevol set, el dret a servir passa, consecutivament:
- el/la primer/a jugador/a que
comença servint el set, a la zona de servei dreta
- si guanya el punt l’equip servidor, continua servint el/la jugador/a que ha realitzat el servei,
però a la zona de servei esquerra, i així alternant la zona de servei fins que perd el punt.
- quan es perd el punt, realitzarà el servei el receptor inicial, a la zona de
servei esquerra, al/la company/a del servidor primer. Si guanya el punt l’equip que serveix,
continua realitzant el servei, alternant la zona de servei, fins que perd el punt.
- en quant aquest/a perd el punt passarà a servir el/la company/a del servidor/a primer, al
company/a del receptor/a primer.
- en quant aquest perd el punt passarà a servir el company/a del receptor/a primer/a, al
servidor/a primer/a.
- qualsevol jugador/a de la parella que ha guanyat un set pot servir el primer en el set
següent i qualsevol jugador/a de la parella perdedora pot estar a la recepció.
e) Faltes
e.1. Si el servei no es realitza correctament.
e.2. Si, durant el servei:
e.2.1. El volant queda atrapat a la xarxa o es manté suspès a la vora superior
e.2.2. El volant el colpeja el/la company/a del jugador/a receptor/a.
e.3. Si, durant el joc:
e.3.1. El volant cau fora dels límits de l’àrea de joc (no es considera fora si cau a les línies)
e.3.2. El volant passa a través de la xarxa o per sota d’ella.
e.3.3. El volant un cop colpejat pel receptor/a, cau a la seva pista.
e.3.4. El volant toca el sostre o parets de la instal·lació.
e.3.5. El volant toca qualsevol part del cos o la roba d'un/a jugador/a.
e.3.6. El volant toca qualsevol objecte o persona fora de la pista
e.3.7. El volant queda atrapat o recolzat al damunt de la raqueta i després de ser colpejat.
e.3.8. Un/a jugador/a colpeja dues vegades seguides el volant amb diferents gestos.
e.3.9. Per traspassar el volant a la zona adversària, els 2 jugadors/es del mateix equip
colpegen al mateix temps el volant.
e.3.10. Un/a jugador/a toca (amb la raqueta, el cos o amb la roba) la xarxa o els pals
d'aquesta.
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e.3.11. Un/a jugador/a ocupa amb la seva raqueta o el cos, el terreny del seu/va adversari/a
per sobre de la xarxa i no finalitza el moviment de la raqueta de tal manera que segueix
envaint el camp contrari.
e.3.12. Un/a jugador/a ocupa amb la seva raqueta o el cos el terreny del seu/va adversari/a
per sota de la xarxa.
e.3.13. Un/a jugador/a no li deixa realitzar el cop al volant per damunt de la xarxa al seu/va
adversari/a.
e.3.14. Un/a jugador/a crida o fa gestos voluntàriament per a que un/a adversari/a es distregui.
e.4. Si un/a jugador/a és culpable d'infraccions evidents o comportaments que alterin el
desenvolupament del joc continu, de manera repetitiva i/o persistent.
f) Repeticions
f.1. Hi ha repetició si:
f.1.1. El/la jugador/a serveix quan el/la receptor/a encara no està a punt.
f.1.2. Mentre es realitza el servei, el/la receptor/a i el/la servidor/a fan falta tots dos al mateix
moment.
f.1.3. Quan el/la receptor/a torna el servei:
* el volant queda atrapat a la xarxa o es manté penjant a la vora
superior.
* després d'haver superat la xarxa, el volant queda atrapat sobre aquesta.
f.1.4. En joc, el volant es desfà i la base se separa completament de la resta del volant.
f.1.5. En opinió del/la tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa), el joc no es continu o el/la jugador/a
de l’equip contrari és distret per un/a entrenador/a.
f.1.6. El/la tutor/a de joc de línia (àrbitre i jutge/essa) no ho ha vist i el/la tutor/a de joc principal
(àrbitre i jutge/essa) no pot prendre una decisió.
f.1.7. Davant tots els casos imprevisibles i accidentals.
f.2. Quan s’ocasiona una repetició, el darrer servei del set no es compta i el/la jugador/a que ha
servit torna a servir.
g) El joc
El joc ha de ser continu des del primer servei fins que s'acabi el partit, excepte durant les parades
permeses pels descansos o si es suspèn el partit.
g.1. Suspensió del joc
g.1.1.El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) pot suspendre el joc pel temps que cregui
necessari, quan les circumstàncies fan que sigui necessari, encara que els/les jugadors/es no
ho vulguin.
g.1.2. El tutor/a de joc principal pot suspendre el joc només en circumstàncies especials.
g.1.3. Si el joc es suspèn, la puntuació aconseguida es manté i el joc s'ha de reprendre amb
aquesta puntuació.
g.2. Endarrerir el temps durant el joc
g.2.1. El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) és l’únic que pot parar el joc.
g.2.2. En cap cas no s’ha d’endarrerir el joc per a que un/a jugador/a es recuperi o descansi o
per a donar-li consell.
g.3. Jugadors/es
g.3.1. Els/les jugadors/es estan autoritzats/des a rebre consells durant un partit sempre i quan
el volant no estigui en joc.
g.3.2. Cap jugador/a no pot:
 abandonar la pista durant un partit sense permís del tutor/a de joc (àrbitre i
jutge/essa), excepte durant els descansos permesos.
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endarrerir ni suspendre el joc a propòsit.
modificar ni fer malbé el volant expressament, per tal de variar la seva velocitat o el
vol.
comportar-se de manera humiliant.
fer-se culpable de conductes incriminables i no determinades en els reglaments de
bàdminton.

g.4. Sancions
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) sancionarà les faltes:
g.4.1. Donant una advertència al/la jugador/a o parella en qüestió.
g.4.2. Si el/la jugador/a o la parella ja ha rebut una advertència, si li atorgarà una falta.
g.4.3. Si el jugador/a o parella, se li atorga una falta perquè no respecta les decisions del tutor
de joc (àrbitre i jutge/essa), se li restarà un punt de la puntuació del partit, menys en el cas de
que la seva puntuació sigui cero, i en el cas que siguin servidors, perdran el servei; si és
perquè li falta el respecta al/s adversari/s se li sumarà 1 punt a l’adversari/a, i en el cas que
el/la jugador/a o parella que fa la falta, siguin servidor(s)/a(es) perdrà(an) el servei.
h) Pèrdua del partit
Es donarà per perdut el partit, en el cas de faltes evidents o constants, comptant una falta al
jugador/a o la parella i informant immediatament al tutor/a de joc principal (àrbitre i jutge/essa).

2.2.4. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
2.2.5. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:
a.1. Per als individuals
PREBENJAMÍ I BENJAMÍ

ALEVÍ, INFANTIL, CADET I JUVENIL
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PREBENJAMÍ I BENJAMÍ

ALEVÍ, INFANTIL, CADET I JUVENIL

Tots els partits es jugaran en camp de joc Tots els partits es jugaran en camp de joc
sencer, i al millor de 3 sets.
sencer i al millor de 3 sets.

RESULTAT

Guanya el set el/la jugador/a que primer Guanya el set el/la jugador/a que primer
arribi a 11 punts, que serà el/la primer/a en arribi a 15 punts, que serà el/la primer/a en
servir en el set següent.
servir en el set següent.
El/la jugador/a que guanyi l’intercanvi de
cops, afegeix 1 punt a la seva puntuació.

El/la jugador/a que guanyi l’intercanvi de
cops, afegeix 1 punt a la seva puntuació.

Si la puntuació arriba a 10-10, el/la jugador/a Si la puntuació arriba a 14-14, el/la jugador/a
que primer faci 2 punts consecutius guanya que primer faci 2 punts consecutius guanya
el set.
el set.
Si la puntuació arriba a 14-14, el/la jugador/a Si la puntuació arriba a 19-19, el/la jugador/a
que assoleixi el punt 15, guanya el set.
que assoleixi el punt 20, guanya el set.

VALORS

Quan un/a jugador/a arriba a 6 punts, tots/es
dos/dues jugadors/es disposaran d’un
descans de 60 segons. Hi ha un descans de
2 minuts entre els sets.

Quan un/a jugador/a arriba a 8 punts, tots/es
dos/dues jugadors/es disposaran d’un
descans de 60 segons. Hi ha un descans de
2 minuts entre els sets.

Es realitzarà segons el sistema paral·lel de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.

a.2. Per als equips
PREBENJAMÍ I BENJAMÍ

ALEVÍ, INFANTIL, CADET I JUVENIL

Per als partits d’individuals i de dobles Per als partits d’individuals i de dobles
s’aplicarà el sistema de puntuació descrit en s’aplicarà el sistema de puntuació descrit en
l’apartat anterior.
l’apartat anterior.

RESULTAT

Per a la confrontació s’atorgarà 3 punts per a Per a la confrontació s’atorgarà 3 punts per a
cada partit guanyat, 1 punt per a cada partit cada partit guanyat, 1 punt per a cada partit
perdut, i 0 punts per als partits no disputats.
perdut, i 0 punts per als partits no disputats.
S’hauran de disputar sempre els 3 partits de
la confrontació, excepte en cas de lesió, o bé
si els dos equips estan formats per només 2
jugadors/es, els dos partits d’individuals els
ha guanyat el mateix equip, i tots dos equips
estan d’acord en no disputar el partit de
dobles.
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S’hauran de disputar sempre els 3 partits de
la confrontació, excepte en cas de lesió, o bé
si els dos equips estan formats per només 2
jugadors/es, els dos partits d’individuals els
ha guanyat el mateix equip, i tots dos equips
estan d’acord en no disputar el partit de
dobles.

VALORS

PREBENJAMÍ I BENJAMÍ

ALEVÍ, INFANTIL, CADET I JUVENIL

Es realitzarà segons el sistema paral·lel de l’apartat 1.4.3. de la normativa general.

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips
de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 En els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips
de la classificació integrada de cada sexe.

2.3. Normativa tècnica de BITLLES
CATALANES
Modalitats
a) Individual: femení i masculí
b) Equips (parelles): parelles de 2 components masculins, femenins o mixtes (1 masculí + 1
femení).
Sistema de competició i desempat
a) Sistema de competició
Els/les jugadors/es portaran a terme 9 tirades dividides en 3 rondes de 3 tirades consecutives.
A cada tirada, es llançaran entre 1 i 3 bitllots per poder establir la puntuació de la tirada
corresponent. En cas de disposar de 4 bitllots, es triaran 3 d’entre els 4 per a cada tirada.
b) Desempat
S’utilitzarà el sistema de desempat establert, primer punts i després bitlles. En cas de que l’empat
persisteixi, és farà una ronda extra de 3 tirades.
Camp de joc (veure annex)
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El terreny de joc serà pla, preferentment de terra compacta, amb unes dimensions de 16,5 metres
de longitud i d’entre 1,75 i 2 metres d’amplada.
La longitud total inclourà una zona de llançament de 2 metres, i una zona de plantada i de
seguretat de 3 metres.
a) Distància de llançament
La distància de llançament estarà marcada amb una línia que no podrà ser trepitjada ni
sobrepassada, i es determinarà en funció de la categoria i sexe del participant, segons el quadre
següent:
CATEGORIA

FEMENÍ

MASCULÍ

PREBENJAMÍ

5 metres

5 metres

BENJAMÍ

6,5 metres

6,5 metres

ALEVÍ

8 metres

8 metres

INFANTIL

9,5 metres

9,5 metres

CADET

9,5 metres

11,5 metres

JUVENIL

9,5 metres

11,5 metres

b) Distància entre bitlles
b.1. En cas de no tenir plantilles normalitzades, entre bitlla i bitlla ha de passar el bitllot de 7,5 cm.
b.2. Les sis bitlles es col·locaran a la zona de plantada de tal manera que quedin centrades en
dues fileres de tres, la primera ha d’estar al damunt la línia de la zona.
b.3. En cas de tenir plantilla, aquesta tindrà les dimensions especificades en el gràfic, i una alçada
de 10 cm i serà obligatori el seu ús per la col·locació de les bitlles abans de cada tirada.
7,5cm

9-9,5cm

7,5cm

Material
En tots dos casos (bitlles i bitllots) seran de fusta, preferentment de fusta d’alzina tornejada.
a) Mides de les bitlles:
a.1. Alçada: 51,0 cm.
a.2. Cap: 6,5 cm. de diàmetre
a.3. Base: 9,0 cm. de diàmetre
b) Mides del bitllot:

38

b.1. Longitud total: 28,0 cm.
b.2. Empunyadura:
Longitud: 10,0 cm.
Diàmetre: 4,0 cm.
b.3. Base (4 bitllots): de 6,5 a 8,0 cm. de diàmetre
Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:

PARELLES

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

S’obtindrà amb la suma de la puntuació de
les diferents tirades de cadascun dels
components de la parella.
Es realitzarà segons el sistema paral·lel
La puntuació de cada membre de la parella de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
s’obtindrà com l’exposat per la categoria
individual.
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INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

S’obtindrà amb la suma de la puntuació de
les diferents tirades.
La puntuació de les diferents tirades
s’establirà en funció del nombre de bitlles
tombades:
- Cinc bitlles tombades: 10 punts
- Sis bitlles tombades: 6 punts
- Quatre bitlles tombades: 4 punts
- Tres bitlles tombades: 3 punts
- Dues bitlles tombades: 2 punts
- Una bitlla tombada: 1 punt
- Cap bitlla tombada: 0 punts
En el cas que en una tirada es tombin cinc Es realitzaràsegons el sistema establert
bitlles amb el primer o segon bitllot, ja no en l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
cal llançar els restants.
Si un bitllot d’un adversari tomba alguna
bitlla d’una altra pista, el tutor/a de joc
(àrbitre i jutge/essa) o responsable de pista,
plantarà les bitlles com estaven. Si no fos
possible, es tornaria a plantar i el jugador
tornaria a llançar els tres bitllots.
Si un bitllot d’un adversari, queda davant les
bitlles d’un altre jugador, aquest haurà de
parar de jugar i demanar al tutor/a de joc
(àrbitre i jutge/essa) o responsable de pista
que retiri el bitllot, per poder continuar
jugant.

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
 Medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips
de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 En els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips
de la classificació integrada de cada sexe.

ANNEX Camp de joc
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Zona de seguretat
3m

AMPLADA:
mín: 1’75m
Màx: 2m

Zona de plantada

5 m PREBENJAMINS
ppPPREPREBENJAMÍPREBEN
JAMINS
6,5 m BENJAMINS

8 m ALEVINS

9,5 m INFANTILS
CADET FEMENÍ
JUVENIL FEMENÍ

ZONA DE
LLANÇAMENT

11,5 m CADET MASCULÍ
JUVENIL MASCULÍ

Zona de Seguretat
2m
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2.4. Normativa tècnica de CROS
Modalitats
a) modalitat individual
b) per equips femení i masculí: s’estableix per un mínim 3 atletes per categoria i sexe, sense
màxim.
c) Premi Consell Esportiu. Al Consell Esportiu que més participants aporti a la línia d’arribada.

Distàncies de les curses
CATEGORIA

DISTÀNCIES

Prebenjamí Masculí

400 m – 600 m

Prebenjamí Femení

400 m – 600 m

Benjamí Masculí

800 m – 1000 m

Benjamí Femení

800 m – 1000 m

Aleví Masculí

1200 m – 1500 m

Aleví Femení

1000 m – 1200 m

Infantil Masculí

1500 m – 2000 m

Infantil Femení

1200 m – 1500 m

Cadet Masculí

2000 m – 2500 m

Cadet Femení

1500 m – 2000 m

Juvenil Masculí

2500 m - 3000 m

Juvenil Femení

2000 m – 2500 m

Sistemes de puntuació i classificació i guardons:
En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol dels
sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.2 d’aquesta normativa.
Els participants es podran descarregar un diploma nominal de participació des del web de la
UCEC.
En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
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Especificitats de l’àmbit supracomarcal
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:

EQUIPS

INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es farà una classificació per categoria i
gènere, que es realitzarà segons la
Es farà una classificació per categoria i
puntuació obtinguda, en ordre descendent,
gènere, ordenant la posició i/o el temps
per tant, qui tingui més puntuació de valors,
obtinguts pels participants, de millor a pitjor.
és el primer/a classificat/da, i qui tingui
menys, és el darrer/a classificat/da.

Es farà una classificació per categoria i
gènere, que es realitzarà sumant les 3 millors
puntuacions obtingudes pels participants
d’una mateixa entitat.
Es farà una classificació per categoria i
gènere, que es realitzarà la mitjana dels
- 1er/a classificat/ada: 1 punt,
punts obtinguts de tots els participants de
- 2on/a classificat/ada: 2 punts,
l’equip, en ordre descendent, per tant, qui
- 3er/a classificat/ada: 3 punts,
tingui més puntuació de valors, és l’equip
i així successivament fins arribar al/la guanyador i el qui obtingui menys puntuació
és el darrer classificat.
darrer/a classificat/ada.
La classificació s’establirà per ordre
ascendent de menor a major puntuació. En
cas d’empat, el desempat es farà en base a
la classificació en valors.
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Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en la Final Nacional, es
lliuraran els guardons següents:
▪
▪

Medalles als 3 primers esportistes i equips de la classificació de marques de cada
categoria i gènere.
Medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i equips
de la classificació de valors de cada categoria i gènere.

Valors
Es puntuaran les següents acciones d efoment del joc net i dels valors de l’esport, utilitzant la
graella de valors corresponent.
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2.5. Normativa tècnica de CURSES
D’ORIENTACIÓ
Modalitats
a) Individual
b) Equips: s’estableix un mínim 3 atletes per categoria i sexe, sense màxim.
Característiques
La cursa d’orientació consisteix en la realització d’un recorregut en el qual el participant ha de
passar per uns punts de control, marcats al mapa i materialitzats al terreny, en el mínim temps
possible.
El recorregut cal fer-lo contra rellotge, o sigui individualment, i amb l’única ajuda del mapa i la
brúixola.
Els controls es materialitzen amb fites, que són prismes de tela de 30 x 30 cm. de base triangular i
amb les cares dividides diagonalment pels colors blanc i taronja. A cada fita hi ha una pinça de
control, per marcar la targeta de control de cada participant.
Distàncies de les curses
Les distàncies, aproximades i lineals seran:
Benjamí
Aleví
Infantil
1.250 metres

1.250 metres

1.500 metres

Cadet

Juvenil

2.250 metres

2.500 metres

Reglament
a) Sortides
La llista d’hores de sortida s’elaborarà de manera que no surtin alhora corredors/es de la mateixa
categoria.
El interval de sortida entre cada participant de la mateixa categoria serà de 2 minuts, podent
modificar-se segons el número de persones participants.
Si un corredor/a arriba tard a la seva hora de sortida podrà efectuar la cursa immediatament, però
el temps de cursa serà a partir de l’hora assenyalada a cada targeta i a la llista de sortida.
Els participants de la cursa han d’estar al punt de sortida 10’ abans de la seva hora de sortida.
b) Targeta de control
Els delegats/des de cada entitat/escola seran els responsables d’agafar les targetes de control el
dia de la cursa i entregar-les als seus participants: esportistes i adults.
El corredor/a serà el responsable de la seva targeta un cop l’hagi rebuda.
Els delegats/des hauran d’entregar a l’organització les targetes de control dels corredor/es que no
hagin participat a la cursa.
Els corredor/es als qui falti alguna marca en la targeta de control seran desqualificats.

45

c) El mapa
El mapa serà realitzat amb escales adaptades a les categories escolars. Tindrà el recorregut
marcat amb color magenta o fúcsia i amb:
c.1. Un triangle equilàter de 7 mm de costats que indica exactament el punt de sortida.
c.2. Un nombre determinat de controls indicats amb circumferències, ordenats mitjançant números
correlatius a partir de l’1.
c.3. Línies rectes entre controls i doble circumferència a meta.
Es marcaran també de color magenta de trama possibles zones de perill o prohibides i, amb
traços sinuosos, possibles punts de pas obligatori per als corredor/as.
d) Meta
El corredor/a lliurarà la targeta de control i el mapa.
Els delegats/des de cada entitat/escola podran anar a buscar els mapes a l’organització un cop
acabada la cursa.
Si un corredor/a es retira, haurà de passar obligatòriament per la meta i comunicar-ho als tutors/es
de joc de la prova.
e) Presa de temps i resultats
La presa de temps es realitzarà a la mateixa línia de meta, i és donarà en hores, minuts i segons.
En cas que dos corredor/a facin el mateix temps, ocuparan el mateix lloc a la llista de resultats.
Si un/a corredor/a perdés la targeta de control, l’estripés o la manipulés, no passés tots els
controls o no els visités en l’ordre establert, serà desqualificat.
f) Respecte al medi ambient
Els organitzadors i participants estaran obligats a vetllar per preservar el medi natural on es
desenvolupa la cursa d’orientació.
Els organitzadors i participants vetllaran per mantenir neta la zona de sortida i arribada a meta. Els
corredor/es no podran trepitjar camps conreats o malmetre elements naturals o artificials, i seran
desqualificats si es comprova aquest supòsit.
g) Respecte al present reglament i incidències
El responsable de cada centre escolar o entitat haurà de conèixer aquesta reglamentació i
exposar-la de manera entenedora als participants. Els possibles incidents no recollits en aquest
reglament seran interpretats pel comitè de competició segons la reglamentació aplicable.
L’entitat o el participant que no respecti aquesta reglamentació serà desqualificat/da o
penalitzat/da.
h) Extracte del reglament de competició Curses d’Orientació:
L’honestedat esportiva de l’orientador és un principi fonamental.
h.1. Les curses d’orientació es practiquen en silenci i els corredor/es no poden intercanviar
informació de cap tipus durant la competició.
h.2. No està permès fer la totalitat o part d’un recorregut en col·laboració amb un o més
corredor/es.
h.3. No està permès seguir un altre corredor/a per aprofitar-se del seu millor nivell tècnic.
h.4. Cal fer el recorregut en l’ordre oficial dels controls.
h.5. L’assistència és obligatòria en cas d’accident d’un corredor/a.
h.6. Tots els participants han de respectar tercers, així com les propietats privades, conreus i
zones de repoblació forestal i tot el material de la competició.
h.7. Cal que tots els participants respectin els altres corredors/es de les altres categories.
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h.8. La zona de competició està prohibida als corredor/es fora de cursa així com als
acompanyants.
h.9. El corredor/a que no acabi el recorregut està obligat a notificar-ho al control d’arribada.
h.10. L’organització té dret a verificar la targeta de control en tot moment.
h.11. Cap participant no pot deixar cap tipus de deixalla ni malmetre cap element de la naturalesa
al lloc de la trobada.
h.12. Qualsevol infracció d’aquest codi d’ètica esportiva pot ser motiu de desqualificació.
h.13. Cada corredor/a i entitat participant accepten el reglament de les curses d’orientació i
participen, exclusivament, sota la seva responsabilitat.

i) Valors

Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
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Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica
a continuació:

INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es
realitzarà
segons
les
marques
obtingudes.
La classificació individual s’aconseguirà
restant el temps de sortida al temps
d’arribada de cada corredor/a.
Per poder validar els temps, cada participant Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
haurà de realitzar el circuit en l’ordre l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
establert i presentarà a meta la targeta de
control amb totes les marques correctes de
les pinces de cadascuna de les fites del
recorregut corresponent.
La classificació es farà de manera
descendent, ordenant les marques de millor
a pitjor de la seva categoria, prova i sexe.

EQUIPS

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

Es realitzarà segons les marques obtingudes
de la classificació individual.
Es comptabilitzaran els 3 millors resultats per
prova, gènere i categoria de cada equip.
El barem de puntuació serà el següent:
Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
1er/a classificat/ada: 1 punt,
l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
2on/a classificat/ada: 2 punts,
3er/a classificat/ada: 3 punts,
4rt/a classificat/ada: 4 punts, i així
successivament fins arribar al/la darrer/a
classificat/ada
La classificació s’establirà per ordre
ascendent, de menor a major puntuació.

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips
de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
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 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips
de la classificació integrada de cada sexe.

2.6. Normativa tècnica d’ESCACS
Modalitats
a) Individual: única per a cada categoria.
b) Equips: serà única i el nombre de components per equip serà de 3 participants, amb la
possibilitat de posar 2 suplents.
Característiques
a) Durada de la partida i ritme de joc
El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 60 minuts a caiguda de bandera, essent obligat
anotar la partida fins els últims cincs minuts.
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) haurà de notificar la caiguda de bandera.
b) Sistema de competició
En individual, es jugarà pel sistema suís FIDE, a 6 rondes.
En la competició per equips es jugarà lligueta a 5 rondes tots contra tots.
L’organització és reserva el dret a modificar el sistema de competició segons el nombre de
participants en cada categoria.
c) Sorteig
El sorteig del color de les peces tindrà lloc com a mínim 3 dies abans de la competició, a la seu
designada.
d) Endarreriments i incompareixences
Passats vint-i-cinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, el/la jugador/a que no es
presenti perdrà la partida.
En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització i abans de transcorreguts vint-i-cinc
minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i sempre que
no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del torneig podrà decidir si
el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions.
e) Valors

2.6.1. Normes complementàries
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en el
moment de joc tenint en compte sempre la vessant educativa dels JEEC. La seva decisió es podrà
recórrer davant del Comitè de Competició ad hoc creat per a la competició, fins a vint minuts
després de finalitzar la partida i sempre abans que comenci la següent ronda.
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2.6.2. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
2.6.3. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica
a continuació:
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INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

La puntuació per partida serà la següent:
- Partida guanyada:
1 punt
- Taules:
0,5 punts
- Partida perduda: 0 punts
En cas d’empat una vegada finalitzada la
competició, es resoldrà de la següent manera:
Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
1. Pel sistema Bucholz, sense el contrincant
l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
més fluix.
2. Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.
3. Pel progressiu acumulat.
4. Pel sistema Sonnemborn-Berger.
5. Pel major nombre de partides guanyades.
6. Per sorteig.

EQUIPS

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

Es realitzarà segons les marques obtingudes.
Es jugarà tipus lligueta tots els equips contra
tots, 5 rondes.
La puntuació per partida serà la següent:
- Partida guanyada: 1 punt
- Taules: 0,5 punts
- Partida perduda: 0 punts
En cas d’empat una vegada finalitzada la
competició, es resoldrà de la següent manera:
1. Pel sistema Bucholz, sense el contrincant
més fluix.
2. Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.
3. Pel progressiu acumulat.
4. Pel sistema Sonnemborn-Berger.
5. Pel major nombre de partides guanyades.
6. Per sorteig

Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
Un altre aspecte a valorar serà
composició mixta dels equips en
competició per equips.

la
la

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips
de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips
de la classificació integrada de cada sexe.
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2.7. Normativa tècnica D’ESQUÍ ALPÍ
Modalitats
a) Individual: masculí i femení, nivell A i nivell B
- Els corredors/ores podran inscriure’s lliurement en nivell A o nivell B
- No obstant, es considerarà a un esportista de nivell A qualsevol esquiador/a que hagi participat
durant les tres últimes temporades inclosa l’actual en alguna prova d’interclubs, lliga catalana o
proves de Copa Espanya organitzades per les respectives federacions.
b) Equips:
b.1. Cada entitat podrà inscriure un nombre il·limitat d’equips
b.2. Equips mixtes de primària nivell A o B (benjamins/es – alevins/es).
El nombre de components de l’equip serà de quatre. Dos nois i dos noies indistintament de la
categoria
b.3. Equips mixtes de secundària nivell A o B (infantils/es – cadets/es)
El nombre de components de l’equip serà de quatre. Dos nois i dos noies indistintament de la
categoria
b.4. Els equips podran inscriure’s en NIVELL A o NIVELL B.
b.5. En cap cas un esportista de nivell A podrà participar en un equip de nivell B de la mateixa
categoria.
b.6. Per tal d’afavorir la creació d’equips es permetrà:
b.6.1. que els/les esportistes que participin en nivell B com a individuals puguin participar a
equips en nivell A.
b.6.2. que un/a esportista individual de nivell A participi en un equip de nivell B de categoria
immediatament superior, en aquest cas, caldrà el document d’autorització de la família.
Característiques de la competició
Tant per al nivell A com per al nivell B, l’organització podrà escollir entre tres tipus de proves
diferenciades. En la convocatòria dos setmanes abans de la prova es comunicarà el tipus de
prova seleccionada.
a) Eslàlom gegant
a.1. A una mànega amb un mínim de 28 i un màxim de 45 portes
a.2. Desnivell màxim de la pista 250m.
a.3. Dificultat de la pista (màxim vermella) amb un pendent entre 25%-40%
a.4. Distància entre portes amb un mínim de 15m.
a.5. Figures – opcional 1 porta directa
a.6. Tipus de porta – dos tipus: «dobble pole» o «single pole» on es podrà utilitzar opcionalment
una referència com a porta exterior (plomall, con, bolet, etc.)
b) Eslàlom
b.1. A una mànega amb un mínim de 28 i un màxim de 45 portes
b.2. Desnivell: mínim 80m màxim 120m

52

b.3. La cursa serà a «single pole» i els pals seran tipus «gumy» o pals curts d’educatiu, d’una
alçada màxima de 70 cm, d’un material tou o semitou (manguerita, ploma o escuma), no estant
permesos pals de surf de neu.
b.4. Es podrà utilitzar opcionalment una referència com a pal exterior (plomall, con, bolet, etc.)
b.5. L’amplada de la porta serà de mínim de 4m i màxim de 6 m
b.6. Distància entre pal de gir i pal de gir en portes obertes no serà inferior a 10 m ni superior a 12
m.
b.7. El número de figures serà: màxim 2 dobles
b.8. La distància entre portes en una doble no serà inferior a 0,75 m ni superiora 1 m.
c) Combinada eslàlom/gegant
c.1. A una mànega amb un mínim de 28 i un màxim de 45 portes
c.2. La prova es podrà iniciar indistintament per eslàlom o gegant en funció dels interessos dels
organitzadors o de les condicions de la pista.
c.3. El mínim de portes d’una modalitat serà de 10.
c.4. Es mantindran les característiques pròpies de cada tipus de prova.
c.5. L’ enllaç entre el gegant i el eslàlom i viceversa es realitzarà de forma que l’entrada al següent
segment sigui amb velocitat controlada, es a dir, amb suficient espai i amb un radi de corba
suficientment ampla per facilitar la maniobra i l’adaptació al nou radi de corba.
c.6. A l’inici de la prova, al final o entre els segments s’haurà d’incloure mínim una habilitat, per
exemple:
c.6.1. Volta conduïda de 360°
c.6.2. Realitzar un 8 entre pals,
c.6.3. Pas patinador en diagonal
c.6.4 Tram d’esquena
c.6.5 Salt d’una llargada determinada
c.6.6. Treure’s els esquís i córrer fins l’arribada
etc.
c.7. Només es permetrà un màxim de tres habilitats (inici, final i entre segments de la prova)
c.8. Entre les habilitats i els traçats i viceversa l’esquiador tindrà que estar sempre desplaçant-se,
excepte si hi han maniobres per treure´s els esquís. Aquestes només es permetran per motius de
seguretat al final de la cursa prèviament al pas per línia de meta i en un terreny suficientment pla.
c.9. En cas de no executar l’habilitat segons uns mínims, hi haurà una penalització de 3 segons
per habilitat no executada.
c.10. Està prohibida qualsevol tipus d’ajuda externa en l’execució de les habilitats, excepte en cas
de pèrdua dels esquís per caiguda.
c.11. Les proves d’habilitat no desqualifiquen només penalitzen
d) Per als tres tipus de prova:
d.1. La llista de desqualificats s’exposarà a la finalització de cada curs a.
d.2. És obligatori l’ús del casc durant la competició. Es recomana l’ús de la tortuga.
d.3. S’establirà una classificació individual per a cada categoria i sexe amb l’ordre d’arribada a la
línia de meta
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Sistemes de puntuació i classificació
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Modalitats
- Fase Territorial: podran participar tant el nivell A com el nivell B.
- Fase Nacional: només podran participar el nivell A.
b) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica
a continuació:

INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Tots els corredors/ores disposaran inicialment
de 10 targes verdes. Es farà una classificació
Es farà una classificació de NIVELL A i un
per categoria i gènere, que es realitzarà amb
altre de NIVELL B per categoria i gènere,
el descompte de targetes verdes en funció
ordenant les marques obtingudes pels
dels valors educatius i cívics de l’esport
participants, de millor a pitjor.
segons el criteri de comportaments del quadre
adjunt a la convocatòria.

EQUIPS

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

Es farà una classificació de nivell A i altre
de nivell B per categoria i gènere.
La classificació s’establirà per ordre
ascendent de menor temps a major temps
una vegada sumat els temps dels 4
components de l’equip.
En cas d’empat, el desempat es farà en
base a la classificació en valors.
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Es farà una classificació per categoria i gènere
en funció de la suma de la classificació
obtinguda a nivell individual per a cada
component de l’equip.

c) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips
de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips
de la classificació integrada de cada sexe.

2.8. Normativa tècnica D’ESQUÍ
NÒRDIC
Modalitats
a) Individual: femení i masculí
b) Equips:
b.1. Equips mixtes de primària (benjamins/es – alevins/es). El nombre de components de l’equip
serà de 4. Dos nois i dues noies de qualsevol categoria.
b.2. Equips mixtes de secundària. (infantils/es – cadets/es). El nombre de components de l’equip
serà de 4. Dos nois i dues noies de qualsevol categoria.
Cada entitat podrà inscriure un nombre il·limitat d’equips
Característiques de la competició
Existiran tres tipus de proves:
a) Sortida en massa (obligatòria quan les condicions de l’estació ho permetin)
La sortida en massa és una prova individual on surten tots al mateix temps i distribuïts en diverses
línies.
a.1. Pista:
a.1.1. L’organització haurà de vetllar per proposar una pista suficientment amplia para
permetre els avançaments a altres corredors
a.1.2. S’haurà de disposar de traces des de la sortida fins a uns 50-100 metres
aproximadament separades com a mínim 1,5 metres.
a.2. Sortida:
a.2.1. La graella de sortida es farà sobre la base d’un sorteig per conformar les sèries de les
diverses línies.
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a.2.2. El procediment de sortida una vegada col·locades les línies s’efectuarà de la següent
manera: a la senyal, sortida sense obstacles i 15 segons de silenci absolut, llavors el jutge de
sortida donarà la sortida amb un senyal acústic.
a.3. Arribada: l’arribada serà com a mínim de 2 metres d’ample i tindrà com a mínim un passadís.
Si hi ha dos o més passadissos l’amplada de cada un serà com a mínim de 1,5 metres.
a.4. Estil: lliure.
a.5. Distàncies:
CATEGORIA

LLIURE FEMENÍ

LLIURE MASCULÍ

PREBENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

0,5 M
1 KM
1,5 KM
2,5 KM
5 KM
5 KM

0,5 M
1 KM
1,5 KM
2,5 KM
5 KM
5 KM

b) Prova de relleus
La competició de relleus es desenvolupa per equips mixtes de 4 competidors (dos nois i dos
noies) executant en alternança les voltes previstes en el programa. El nombre de voltes variarà en
funció de la longitud de la pista i de la qualitat de la neu, i el decidirà el comitè organitzador.
b.1. Pista:
- Longitud de la pista: mínima de 0.2 km
- Amplada: de 1,5 a 3 m. Determinades zones de la pista han de ser suficientment amples per
permetre els avançaments.
b.2. Sortida: individual, a intervals de temps designats per l’organització i en funció del circuït i el
nombre d’equips participants.
b.3. Zona de relleus: mínim 6 metres llargada i 3 metres d’amplada desprès de la zona d’arribada.
La zona d’arribada ha d’estar preparada de forma que la velocitat del competidors sigui reduïda en
el moment de fer el relleu.
b.4. Forma d’efectuar el relleu: tocant amb la mà l’esquena del corredor preparat per sortir en la
zona de relleus.
b.5. Arribada: l’arribada ha de tenir una amplada mínima de 3 metres
b.6. Zona d’habilitats:
b.6.1. Podran existir 3 o 4 zones d’habilitats que hauran de superar els esquiadors/ores.
b.6.2. Les zones d’habilitat hauran d’estar dissenyades per que un esquiador/a pugui avançar
a un altre.
b.6.3. Les proves d’habilitat hauran d’estar dissenyades de forma que formin part del propi
recorregut i per tant el corredor tingui que passar obligatòriament.
b.6.4. Exemples d’habilitats són:
* Volta conduïda de 360°
* Realitzar un eslàlom entre pals
* Tram de pujada en escaleta
* Salt
* Zona de terreny ondulada (badem)
* Zona diferenciada esquerra/dreta
b.7. Estil: lliure
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c) Prova individual contra el rellotge (alternativa, només en cas de dificultat en la preparació de la
prova com a conseqüència de la manca de neu o per les condicions de les instal·lacions)
És una cursa individual on cada esportista realitza el circuït dissenyat per l’organització, sortint de
forma individual, i on el temps total del recorregut determinarà la seva classificació per marques.
c.1. Pista:
- Les característiques de la pista seran d’una amplitud mínima de 2 metres.
- L’organitzador buscarà un recorregut que no sigui selectiu ni tampoc espectacular. Una pista
senzilla amb un mínim de pendent.
- El recorregut podrà ser d’anada i tornada (bucle) o només d’anada (línia).
c.2. Sortida:
Les sortides individuals utilitzaran intervals de 30 segons entre corredors. El comitè organitzador
podrà modificar l’interval en cas de considerar-ho necessari.
c.3. Estil: lliure
c.4. Distàncies:
CATEGORIA

CLÀSSIC FEMENÍ

CLÀSSIC MASCULÍ

PREBENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

0,5 M
1 KM
1,5 KM
2,5 KM
5 KM
5 KM

0,5 M
1 KM
1,5 KM
2,5 KM
5 KM
5 KM

Sistemes de puntuació i classificació
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.

Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica
a continuació:
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EQUIPS

IND. CONTRA RELLOTGE

IND. MASSA

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Tots els corredors/ores en el moment
d’inscriure’s
a
la
prova
disposaran
Es farà una classificació per categoria i automàticament de 10 TARGETES verdes (se’ls
gènere, segons l’ordre d’arribada dels hi suposa un 10 en valors) que hauran de
participants.
procurar conservar durant el transcurs de tota la
competició des de l’arribada a l’estació fins a la
finalització
de
la
prova.
Durant
el
desenvolupament
de
tota
l’activitat
els
participants hauran de mostrar valors educatius i
cívics envers el medi ambient, els companys,
entrenadors, delegats i acompanyants del seu
equip i de la resta d’equips. Respecte a la resta
d’usuaris de l’estació d’esquí i a les instal·lacions.
Fer cas de les indicacions dels responsables de
les instal·lacions i serveis, personal organitzatiu i
tècnics de la prova.
La classificació vindrà donada per l’ordre En cas d’observar una conducta no adequada i
de temps de menor a major.
en funció del grau de gravetat es perdrà un
nombre determinat de TARGETES verdes
especificades en la convocatòria que implicaran
una pèrdua de 5 posicions en la classificació final
per cada targeta verda.
En cas de no estar tipificat un comportament
inapropiat d’un esportista, el comitè de
competició de la prova assignarà la pèrdua del
nombre de TARGETES verdes que cregui
oportú.
La classificació vindrà donada per l’ordre
de temps de menor a major, tenint en
compte el temps total invertit per els 4
components del relleu en realitzar el
circuït amb el número de voltes
establertes per el comitè organitzador
En cas d’empat, el desempat es farà en
base a la classificació en valors.

Es farà una classificació per categoria i gènere
en funció de la suma de la classificació obtinguda
a nivell individual per a cada component de
l’equip.

c) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
- medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips de
la classificació en valors de cada categoria i gènere.
en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips de la
classificació integrada de cada sexe.
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2.9. Normativa tècnica de FUTBOL
SALA
Quadre resum del reglament per categories

Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Jugadors/es
inscrits a
l’acta

Mínim: 5 jugadors/es
Màxim: 12 jugadors/es

Jugadors/es
en pista

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 5.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi a
pista amb 3 jugadors/es.

Terreny de joc
Porteria
Pilota

40 x 20 metres amb una variació de +/- 2 metres
3 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra)
Diàmetre: 59 a 62 cm.

Diàmetre: 62 cm.

Durada del
partit

4 períodes de 10 minuts

4 períodes de 12 minuts

Durada dels
descansos

2’ + 5’ + 2’

Inici del
període

Sacada a mig camp de forma alternativa.

Canvi de
camp

Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.

Alineació

Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta
hauran d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit de joc.
Sense màxim.

Substitucions

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per
lesió o desqualificació.
En el 4t període i període extra es podran concedir substitucions.
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Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

S'estableix que en el moment en el que el/la Tutor/a de Joc amonesti a
un/a jugador/a amb targeta groga, aquest/a jugador/a serà exclòs/a durant
2 minuts. El/la jugador/a exclòs/a, serà substituït/da al terreny de joc per
un/a company/a.

Exclusions

Al finalitzar els dos minuts, el/la jugador/a exclòs/a haurà de tornar a entrar
al terreny de joc obligatòriament en el lloc del/la company/a que l'ha
substituït anteriorment. Aquests dos minuts d’exclusió SÍ que li
comptabilitzaran igual com a temps de joc “jugat” en el període mínim
obligatori de joc.
Els dos minuts que jugui el/la jugador/a que substitueix al jugador/a
amonestat/da amb exclusió, NO li comptabilitzarà en el temps total de joc.
És a dir, aquest/a jugador/a substitut/a haurà de jugar igualment un mínim
d'un període sencer.

Temps morts

1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart
període) i equip no acumulables.
Serà d'aplicació obligatòria realitzar els següents procediments:
 Els equips hauran de respectar el temps d'antelació d'arribada al
camp de joc, marcat per cada competició.

Accions
bàsiques de
valors

 Els/les esportistes portaran l'equipament obligatori per la pràctica del
futbol sala: canyelleres, uniforme de l'equip, el/la porter/a haurà de
portar una samarreta diferent als/les jugadors/es de camp i els/les
jugadors/es hauran de portar pantalons curts.
 Els/les esportistes no podran portar cap tipus d'element que pugui
suposar un risc físic per ell/a i/o els/les seus/ves oponents.
 Els/les esportistes, tècnics/es i tutor/a de joc es saludaran al inici i
final del partit.
 Els/les esportistes saludaran al públic al inici i final del partit.

Períodes
extres

No existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es
contemplaran els períodes extres: Es jugaran tants períodes de 5’ com faci
falta fins desfer l’empat.

Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre
qualsevol dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta
normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de
participació a TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les
categories de primària, segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
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c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant
el sistema paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als
valors hauran de ser els mateixos que els corresponents als resultats esportius, o
com a mínim del mateix valor.
Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació
que s’especifica a continuació en funció de les categories:

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT
Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període 8cada
període comença de 0):
-

Període guanyat: 3 punts

-

Període perdut: 1 punt

-

Període empatat: 2 punts

El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors

ALEVí

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT
Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada
període comença de 0):
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts

INFANTIL, CADET,
JUVENIL

-

El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.
PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

El resultat final del partit es realitzarà amb la
suma dels gols de cada equip al finalitzar
el partit (puntuació continuada):
Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 2 punts
Partit perdut: 1 punt
b) Guardons
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A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els
guardons següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada
categoria i gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes
i/o equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3
primers equips de la classificació integrada de cada sexe.

SISTEMA DE DESEMPAT

LLIGA:
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre
els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor, tenint en compte però
tots els altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà
aplicant els següents sistemes de desempat:
-

per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips
segons els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi
haguessin participat.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra,
considerant només els partits jugats entre els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts, considerant
tots els partits del campionat.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors
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ELIMINATÒRIES o FINALS NACIONALS:
En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1
període extra de 5 minuts.
Durant el període extra no es podran demanar temps morts.
Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors.
L’equip que tingui més puntuació de valors, guanyarà el partit.
*Fins a la categoria Aleví, en futbol sala, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el
partit, aquest a efectes de puntuació es comptabilitzarà com un període més.
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9.

2.10.

Normativa tècnica FUTBOL

SET
Quadre resum del reglament per categories

Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Jugadors/es
inscrits a
l’acta

Màxim: 14 jugadors/es
Mínim: 7 jugadors/es

Jugadors/es
en pista

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 7.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al
terreny de joc amb 5 jugadors/es.

Terreny de joc
Porteria
Pilota

Llargada: de 50 a 65 metres
Amplada: de 30 a 45 metres
6 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra)
Pilota de futbol del numero 4
Diàmetre: 62 a 66 cm.
Material: cautxú o cuir.

Durada del
partit

4 períodes de 12 minuts

Durada dels
descansos

2’ + 5’ + 2’

Inici del
període

4 períodes de 15 minuts

Sacada a mig camp de forma alternativa.
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Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Canvi de
camp

Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.

Alineació

Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran
d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit de joc.
Sense màxim.

Substitucions

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o
desqualificació.
En el 4t període i període extra es podran concedir substitucions.

Exclusions

S'estableix que en el moment en el que el/la Tutor/a de Joc amonesti a un/a
jugador/a amb targeta groga, aquest/a jugador/a serà exclòs/a durant 2 minuts,
sense ser substituït/da.
Al finalitzar els dos minuts, el/la jugador/a exclòs/a haurà de tornar a entrar al
terreny de joc obligatòriament, i aquests dos minuts d’exclusió li
comptabilitzaran igual com a temps de joc “jugat” en el període mínim
obligatori de joc.
Una segona targeta groga al mateix jugador/a o una vermella, a aquest o un
altre jugador/a, suposarà la desqualificació del partit del jugador/a
amonestat/da.

Temps morts

1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i
equip no acumulables.
Serà d'aplicació obligatòria realitzar els següents procediments:
 Els equips hauran de respectar el temps d'antelació d'arribada al camp de
joc, marcat per cada competició.

Accions
bàsiques de
valors

 Els/les esportistes portaran l'equipament obligatori per la pràctica del
futbol sala: canyelleres, uniforme de l'equip, el/la porter/a haurà de portar
una samarreta diferent als/les jugadors/es de camp i els/les jugadors/es
hauran de portar pantalons curts.
 Els/les esportistes no podran portar cap tipus d'element que pugui
suposar un risc físic per ell/a i/o els/les seus/ves oponents.
 Els/les esportistes, tècnics/es i tutor/a de joc es saludaran al inici i final
del partit.
 Els/les esportistes saludaran al públic al inici i final del partit.

Períodes
extres

No existeixen (accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es
contemplaran períodes extres: Es jugaran tants períodes de 5’ com faci falta fins
desfer l’empat.

Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre
qualsevol dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta
normativa.
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b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de
participació a TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les
categories de primària, segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant
el sistema paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als
valors hauran de ser els mateixos que els corresponents als resultats esportius, o
com a mínim del mateix valor.
Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació
que s’especifica a continuació en funció de les categories:

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada
període comença de 0):
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts
El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT

ALEVÍ

Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període 8cada
període comença de 0):
Període guanyat: 3 punts
Període perdut: 1 punt
Període empatat: 2 punts
El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.
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INFANTIL, CADET,
JUVENIL

PREB
ENJA
MÍ,
BENJ
AMÍ

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

El resultat final del partit es realitzarà amb la
suma dels gols de cada equip al finalitzar
el partit (puntuació continuada):
Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 2 punts
Partit perdut: 1 punt

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els
guardons següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada
categoria i gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes
i/o equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3
primers equips de la classificació integrada de cada sexe.

2.10.4. SISTEMA DE DESEMPAT
A la Final Nacional no s’accepta l’empat, i es desempatarà:
LLIGA:
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre
els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor, tenint en compte però
tots els altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors
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Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà
aplicant els següents sistemes de desempat:
-

per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips
segons els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi
haguessin participat.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra,
considerant només els partits jugats entre els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts, considerant
tots els partits del campionat.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

ELIMINATÒRIES O FINALS NACIONALS:
En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1
període extra de 5 minuts.
Durant el període extra no es podran demanar temps morts.
Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors.
L’equip que tingui més puntuació de valors, guanyarà el partit.
*Fins a la categoria Aleví, en futbol set, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el
partit, aquest a efectes de puntuació es comptabilitzarà com un període més.
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9.

2.11.

Normativa tècnica de

GIMNÀSTICA AERÒBICA
2.11.1. Definició
Una vegada reconegut a nivell internacional per la Federació Internacional de
Gimnàstica, pel Diccionari General de l’Esport, i amb l’objectiu de diferenciar la nostra
modalitat esportiva de l’activitat física que es realitza a centres de Fitness i Wellness,
reconeixem aquesta modalitat esportiva amb el nom de GIMNÀSTICA AERÒBICA.
Gimnàstica aeròbica: modalitat de gimnàstica de competició practicada amb
acompanyament musical que consisteix a executar, en una durada de temps
determinada, seqüències de moviments d’alta intensitat, complexos i continus,
originaris de l’aeròbic tradicional, en els quals l’esportista ha de demostrar habilitats
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com ara la resistència, la flexibilitat, la força, l’agilitat, la coordinació, el ritme i
l’expressió.
2.11.2. Instal·lacions i material
Característiques de la instal·lació.
Les pistes on es realitzen les competicions de gimnàstica aeròbica han de ser
superfícies planes, de parquet o sintètiques, i que poden tenir una capa de pintura
plàstica, poliuretà, etc., sempre i quan es pugui dur a terme l’esport amb normalitat.
Les superfícies tipus moqueta de gimnàstica rítmica/artística o terra d’arts marcials no
són adequades per la pràctica de la gimnàstica aeròbica.
La instal·lació on es realitzi la competició haurà d’estar proveïda de vestidors per als/a
les gimnastes, lavabos pel públic assistent, i també grades, cadires, o un espai similar
on es pugui situar el públic i així no interfereixi en les tasques a realitzar pels
esportistes i els entrenadors i entrenadores.
L’entitat organitzadora haurà de disposar de taula i cadires pels tutors/es de Joc, i les
haurà de situar a un lloc de la pista on puguin realitzar correctament i sense
interferències la seva tasca. A més, haurà d’haver una taula al costat de la megafonia
pel comitè i l’organització.
Equipament tècnic
L’espai d’actuació on es desenvoluparà la coreografia són dos quadrats “concèntrics”
de:
▪ 7 metres de costat per a les modalitats individual, parelles i trios de les

categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil.
▪ 9 metres de costat per a les modalitats individual, parelles i trios de les

categories cadet i juvenil.
▪ 9 metres de costat per a la modalitat grups de totes les categories.

Els quadrats estaran marcats l’un dins de l’altre i amb cinta d’algun color que es vegi
clarament sobre la superfície de competició amb una amplada mínima de 5 cm.
(recomanat 10 cm/ doble línia)
Tot el que es realitzi fora de l’espai d’actuació no pot ser valorat i durà una
penalització (veure apartat “Faltes i penalitzacions generals”)

Aspectes importants a tenir en compte:
▪ Delimitació externa de l’àrea de competició per ajudar a identificar-la (moqueta,

plantes, ...)
▪

Assignar lloc d’entrada i sortida de pista pels/per a les gimnastes.

▪

Taula de tutors/es de Joc a distància suficient per veure tot l’àrea.

▪

Zones d’escalfament i “espera” als costats o a sala independent.
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▪ Al costat de sortida de l’àrea de competició es situarà una “zona d’enhorabona”

amb cadires o bancs on els entrenadors/es podran rebre als gimnastes que
acaben de realitzar el seu exercici.
▪

Evitar el trànsit de gent per davant o darrera de l’àrea de competició.

Material
▪

Megafonia

▪

Taula per les tutors/es de Joc

▪

Fulls de puntuació

▪

Ordinador portàtil amb capacitat de lectura de músiques en format digital

2.11.3. Gimnastes i personal tècnic
Gimnastes
1. Drets
▪

Garantir a la gimnasta el dret a ser jutjada de forma correcta, justa i d’acord a
la normativa i al reglament dels JEEC.

▪

Disposar de les condicions i material apropiat per a la competició.

▪ Amb l’autorització del comitè organitzador de la competició, la gimnasta pot

repetir l’exercici complert, en cas què hagi estat interromput per raons fora del
seu control o responsabilitat.
2. Deures
▪

No pot iniciar l’exercici fins que la jutge li faci un senyal ben visible.

▪

Ha d’evitar qualsevol comportament indisciplinat.

▪

No pot parlar amb les tutors/es de Joc en actiu durant la competició.

Modalitats
Els Jocs Escolars de Gimnàstica Aeròbica consten de les modalitats Individual,
Parella, Trio i Grup. Els gimnastes podran participar en la modalitat d’individual i un
màxim de 2 modalitats de grup.
Modalitat

Nombre de components

Individual

1

Parella

2

Trio

2

Grup

Entre 4 i 8
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Indumentària de competició i aparença
1. Indumentària femenina
Mallot de cos sencer i pantis esportius de color carn. No estan permesos els mallots
de 2 peces o les peces unides per tires o bandes. L’escot del davant i el de l’esquena
han de ser apropiats (al front no més baix de la meitat de l’estern i al darrere no més
baix que la línia inferior dels omòplats). Al triangle inguinal, l’os del maluc ha d’anar
tapat.

2. Indumentària masculina:
Mallot d’una peça sense obertures ni al davant ni al darrere. El tall de les cises no ha
de ser més baix que la part inferior de les escàpules.

3. Cal tenir present els següents aspectes genèrics:
▪ El mallot no ha d’estar confeccionat amb material transparent (tul) ni tela de
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

color carn que donin sensació de nuesa.
El mallot haurà de ser gimnàstic i no podrà mostrar formes que siguin
representatives i/o teatrals (figures com cors, simular disfressa,...)
Els/les esportistes han de dur sabatilles esportives pròpies d’aeròbic i mitjons
esportius blancs que siguin visibles. Els cordons de les sabatilles han d’anar ben
fixats i recollits. A les categories prebenjamí, benjamí i aleví es permetrà l’ús de
sabatilles de tela.
El cabell ha d’anar recollit i fixat al cap. Es permet la utilització de gomes del
mateix color del mallot.
No es permet la utilització d’accessoris (pilotes, peses, etc...), joies, pírcings,
rellotges o similars.
No es permet treure’s roba durant la realització de l’exercici.
Cal fer un ús moderat del maquillatge, de brillants i de lluentons.
A les desfilades inicials els/les gimnastes hauran de fer-ho amb el xandall de
l’escola o entitat. Pel que fa a la desfilada final, aquesta es farà amb el mallot de
competició.

Personal tècnic
1. Deures:
▪
Tot entrenador/a ha de conèixer i actuar d’acord a les normatives establertes.
▪
S’ha de comportar de forma justa i esportiva durant tota la competició.
▪
Assistir al/a la gimnasta o equip durant tota la competició.

2.11.4. Organització i tutors/es de joc.
Comitè Organitzador
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Funcions:
▪
Decidir les dates i seus de les competicions.
▪
Proporcionar les instal·lacions, equipament tècnic i material per a la
competició.
▪
Elaborar els ordres de sortida.
▪
Sol·licitar els/les tutors/es de joc necessaris pel correcte desenvolupament de
la jornada.
▪
Elaborar i publicar les classificacions.
▪
Vetllar pel correcte desenvolupament de l’activitat.
▪ Com a màxim responsable, resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir durant
el transcurs de l’activitat.

Tutors/es de joc
Deures:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Haver participat i superat amb èxit el curs de tutors/es de joc realitzat per la
UCEC.
Arribar 30 minuts abans de l’inici de la competició.
Participar a la reunió de tutors/es de joc abans de la competició.
Utilitzar l’uniforme establert per la UCEC.
Preparar a consciència l’apartat de puntuació designat.
Portar la normativa tècnica i el reglament.
Avaluar cada exercici de forma ràpida, amb objectivitat i ètica, i davant del dubte
donar el benefici a la gimnasta.
El/la jutge é l’unic/a i absolut/a responsable de la seva nota.
Facilitar un registre personal per escrit de les seves avaluacions de tots els
exercicis.
Guardar els seus fulls de puntuació durant tota la temporada per si hi ha alguna
reclamació.

2.11.5. Regles generals
Durada i avaluació dels exercicis
1. La coreografia ha de tenir la següent durada depenent de la modalitat i categoria:
PREBENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ

INFANTIL
CADET
JUVENIL

INDIVIDUAL

1’00” +-/5’

1’15” +-/5’

PARELLA,
TRIO i GRUP

1’15” +-/5’

1’30” +-/5’

2. Concessió i distribució dels punts:
L’exercici de competició es puntuarà atenent els següents criteris:
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▪
▪
▪
▪

Valor tècnic.
Impressió artística.
Dificultats.
Penalitzacions generals.

a) Per valorar el nivell o la qualitat de l'actuació dels esportistes, els tutors/es de joc
podran concedir entre zero (0) i deu (10) punts per la impressió artística.
Es valoraran els 5 aspectes comentats a l’apartat de ”Impressió artística”:
▪
▪
▪
▪
▪

Musicalitat
Contingut Aeròbic
Contingut General
Utilització de l’espai
Presentació-Art
Valoració artística: de 5 a 10 punts
TAULA DE VALORACIÓ DE
LA IMPRESSIÓ ARTÍSTICA
Perfecta
10 punts
Excel·lent
9,0 - 9,9 punts
Bona
8,0 - 8,9 punts
Satisfactòria
7,0 – 7,9 punts
Escassa
6,0 – 6,9 punts
Bàsica
5,0 – 5,9 punts

b) Per valorar el nivell o la qualitat de l’actuació dels esportistes, els tutors/es de joc
podran concedir entre (0) i deu (10) punts pel valor tècnic.
Es valoraran els 3 aspectes comentats a l’article 14:
▪
Dificultat
▪
Coreografia
▪
Sincronisme
Valoració execució de 4 a 10 punts
c) La nota de dificultat vindrà donada per la suma dels elements de dificultat realitzats
correctament (veure apartat “Dificultats”).
d) Les penalitzacions generals, en cas de que es donin infraccions segons la
normativa descrita a l’apartat de “Faltes i Penalitzacions generals).
e) Cada jutge puntuarà la tècnica, l’artística o dificultats segons quina sigui la seva
especialitat, de forma individual.
f) La puntuació final resultarà de restar a la puntuació subtotal totes les penalitzacions
obtingudes pels/per les esportistes.
Música
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S’utilitzarà la música en format digital mp3, enviant les músiques a l’organització
prèviament per correu electrònic. Això ajudarà a millorar la fiabilitat de les
reproduccions. El nom de l’arxiu haurà de ser el de la modalitat, categoria i nom del
participant o de l’entitat en cas de parella-trio-grup. (Exemple: “INDIVIDUAL INFANTIL
NOM COGNOM” o “TRIO CADET NOM ENTITAT”).
Es podrà utilitzar música instrumental o cantada, sempre i quan es respectin les
melodies i no tinguin un llenguatge ofensiu.
La música haurà d’estar ja tallada i a la velocitat adequada.
Es valorarà que la música sigui aeròbica.
L’elecció de la música segons sexe i categoria és lliure, però ha de ser adequada a
l’edat i al programa (Jocs Esportius Escolars de Catalunya), especialment en el cas
que sigui cantada.
Es recomana portar una còpia de seguretat de les músiques dels/les gimnastes
participants en algun objecte d’emmagatzematge (pendrive, telèfon mòbil, reproductor
mp3)
Impressió artística
1. Musicalitat
▪ Els moviments han d’anar d’acord amb l’estil de la música i han de beneficiar
també a l’estil del competidor.
▪ Es permet barrejar diferents temes musicals sempre que la gravació sigui
correcta, el canvi de cançó tingui un sentit i no s’apreciïn canvis bruscos entre
les cançons.
▪ Els efectes de so amb excés de volum o sense sentit als moviments de la
coreografia repercutiran negativament en aquest apartat.
2. Contingut Aeròbic
▪ Els moviments han de ser específicament de la modalitat d’aeròbic.
▪ S’han de realitzar combinacions (patrons) de moviments durant tota la
coreografia.
▪ Els/les esportistes han de mostrar el seu nivell de coordinació.
3. Contingut general
▪ L’exercici ha de ser original i únic.
▪ Tota la coreografia ha de ser una unitat: música, mallot i moviments.
▪ Els moviments de la coreografia han de donar intensitat. S’han d’evitar les
aturades.
▪ No repetir moviments, transicions ni dificultats. S’han de distribuir els passos
coreogràfics, torres, interaccions, dificultats, moviments al terra, etc.
uniformement a l’exercici.
▪ Interaccionar amb els components de la parella-trio-grup almenys dues
vegades durant la coreografia.
▪ Realitzar 1 torre (elevacions) durant el transcurs de les coreografies de parellatrio-grup. Es permetran les inversions i híper extensions d’esquena dels
components d’una parella-trio-grup durant la realització de la torre, sempre que
no estiguin en contacte amb el terra.
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4. Utilització de l’espai
▪ Els/les esportistes s’han de moure pels tres nivells (terra, dret i aeri).
▪ Cal utilitzar tota l’àrea de competició en el transcurs de la rutina. Arribar com a
mínim una vegada a 1 metre de cada cantonada (angle que la defineix).
▪ Canvis de formacions entre els components de la parella, trio o grup (posicions
a la pista, distancia entre gimnastes i número de canvis)
▪ Realitzar desplaçaments en totes les direccions (inclòs el circular).

5. Presentació-Art
▪ Els/les esportistes han de mostrar energia i dinamisme durant la coreografia,
donant una clara impressió atlètica i esportiva.
▪ Els/les esportistes han de reflectir autoconfiança i que gaudeixen del seu
esport.
▪ Els trios i grups han de donar imatge d’unitat i compenetració.
Valor tècnic
El valor tècnic o execució valorarà la capacitat per realitzar els tots els moviments amb
la màxima precisió i sense errors.
La puntuació d’execució parteix de 10 punts, a la qual es van deduint cada un dels
errors. Es basa en els següents criteris:
1. Elements de dificultat
L’execució dels elements de dificultat es basa en l’habilitat tècnica dels competidors
quan els executa.
Deduccions en funció dels errors:
Deducció
Error
Dificultats

Menor

Mig

Gran

Caiguda

0,1

0,2

0,3

0,5

2. Coreografia
Habilitat per realitzar amb màxima precisió els passos bàsics, transicions, enllaços,
elevacions i interaccions.
Deducció
Error
Menor

Mig

Gran

Caiguda

Passos bàsics (cada 8 temps)

0,1

0,2

0,3

0,5

Transicions i enllaços

0,1

0,2

0,3

0,5

Elevacions i interaccions

0,1

0,2

0,3

0,5
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3. Sincronització (per a les modalitats de parella, trio i grup)
És la capacitat per a executar tots els moviments com una unitat entre tots els
membres. Cada moviment ha de ser precís i idèntic.
Error

Deducció

Cada vegada

0,1

Tot l’exercici

Màxim 2,0

Dificultats
Els/les gimnastes han d’incloure al seu exercici el número d’elements de dificultat i
amb el valor que està estipulat per cada categoria, realitzant únicament els que es
puguin realitzar amb complerta seguretat. Els elements de dificultat han de ser
executats demostrant els requeriments mínims de cadascun d’ells.
La puntuació de dificultat és el resultat de la suma dels valors dels elements de
dificultat que hagin estat realitzats de manera correcta.
Els elements amb caiguda comptaran com a grup però rebran valor 0.
1. Elements de dificultat obligatoris
Són elements tradicionals de la Gimnàstica Aeròbica
Escolar, reconeguts com a senyal d’identitat d’aquesta. S’han d’incloure a tots els
exercicis independentment de la modalitat i categoria.
El valor màxim per cadascun d’ells és de 0,5 punts, valorant-se de 0 a 0,5 de
manera progressiva segons el seu nivell d’execució.
Jumping jacks
Salts obrint i tancant les cames. Cal executar-ne 4 d’idèntics, de forma consecutiva i
mirant a l‘àrea de competició (de cara als tutors/es de joc) sense desplaçament. En
cas de realitzar menys o més repeticions el valor de la dificultat serà 0.
L’esquena s'ha de mantenir recta i els genolls alineats amb els turmells. L’alineació
corporal ha de ser correcta. La posició d’inici i final és la de peus junts. Es permet la
variació del moviment de braços però aquesta no influeix en l’avaluació de
l’execució dels jumpings. La correcta execució és la que es centra al tren inferior.
High Leg Kicks
Elevacions lliures de cames. Cal executar-ne 4 de forma idèntica i consecutiva i al
pla sagital (direcció de cada kick és recta i endavant). S’han de realitzar alternant
les cames i de costat a l’àrea de competició (de perfil als tutors/es de joc) sense
desplaçament. En cas de realitzar menys o més repeticions el valor de la dificultat
serà 0.
La posició d’inici i final de cada kick és amb els dos peus en contacte amb el terra.
Les cames es mantindran estirades durant l'execució de l'exercici. La correcta
execució és aixecant les cames mínim a l’alçada de les espatlles sense que
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s’apreciï diferència entre l’alçada d‘una cama i la de l’altra. La correcta execució és
la que es centra al tren inferior.
Push ups
Flexions de braços: Cal executar-ne 4 de forma idèntica i consecutiva. En cas de
realitzar menys o més repeticions el valor de la dificultat serà 0.
La posició d’inici i final de cada flexió és ambdues mans al terra i els colzes estesos.
S’han de realitzar de costat a l’àrea de competició (de perfil als tutors/es de joc).
Les mans no es poden moure durant l’execució de les mateixes. No es pot arquejar
l'esquena. La posició de les cames és lliure, sempre que no afecti al recorregut de
les flexions. Està permès recolzar els genolls al terra només a les categories
prebenjamí, benjamí i aleví. La correcta execució es centra al tren superior
(espatlles / braços / mans).
2. Elements de dificultat a triar
Elements de dificultat propis de la Gimnàstica Aeròbica organitzats en els diferents
grups de Força Dinàmica, Força Estàtica, Salts i Flexibilitat-Equilibri. Cada dificultat
té un valor segons el seu nivell de complexitat. Veure quadre de dificultats annex.
▪
No es podran repetir elements de dificultat amb el mateix nom base.
▪ Tots els components de les parelles, trios o grups han de realitzar les mateixes
dificultats al
mateix temps o de manera consecutiva.
▪ Realitzar de manera enllaçada dues o més dificultats no donarà cap valor afegit
a aquestes.
▪ Els gimnastes hauran d’incloure un número d’elements i amb un valor màxim
depenent de la seva categoria, si es realitzen més dificultats de les demanades
no es tindran en compte les que sobrepassin aquest número (valorant únicament
les primeres realitzades).

▪

Prebenjamí – Benjamí - Aleví

Infantil – Cadet - Juvenil

Obligatoris + 4 dificultats

Obligatoris + 6 dificultats

Mínim 1 de cada grup

Mínim 1 de cada grup

Màxim 4 dificultats de terra

Màxim 5 dificultats de terra

No caigudes a flexió

Màxim 1 caiguda a flexió

Màxim 1 caiguda a espagat

Màxim 1 caiguda a espagat

Requeriments mínims dificultats.

Per que els diferents elements de dificultat puguin comptabilitzar el seu valor hauran
de mostrar els seus requeriments mínims. Si assoleix aquest requeriments però la
seva tècnica no és correcte, la nota de dificultat es comptarà i els errors es reflectiran a
la nota d’execució.

Grup A: Força Dinàmica
Flexions (Push ups): Espatlles en línia amb els tríceps.
Forma-A: Marcar posició Pike (màxim 90°).
Forma-A amb flexió: Pujada immediata a la flexió.
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PlioPush up: Les mans es desenganxen del terra al mateix temps.
Helicòpter: Completar el gir mostrant el moviment de ventall amb les cames
consecutivament.
En cas de realitzat un contacte no desitjat amb el terra (pit, maluc) la dificultat no
serà vàlida.
Grup B: Força Estàtica
Totes: Mantenir les posicions durant 2 segons sense caiguda
Girs incomplerts baixen 1 valor (-0,1)
Esquadra tancada: el maluc haurà d’estar per darrere de la posició dels braços amb
1 o 2 peus.
Grup C: Salts
Agrupat, tisores, cossack, gambada i carpa: Posició de cames paral·leles al terra.
Girs incomplerts baixen 1 valor (-0,1)
Grup D: Flexibilitat-Equilibri
Espagats, Rulito i Pasada de Sapo: Angle entre les cames mínim 170°
Piruetes: Posició del peu en relevé durant tot el gir amb contacte continu amb el
terra.
Facials: Cama en contacte amb el terra.
Equilibris: Mantenir posició 2 segons.
Girs incomplerts baixen 1 valor (-0,1)
Elements acrobàtics
Als exercicis de Gimnàstica Aeròbica es permeten les tombarelles i elements
acrobàtics que es realitzin en posició elevada (torre). També es permet introduir alguns
altres elements acrobàtics com a part de la composició de l’exercici seguint les
següents pautes:
▪
Elements permesos: roda, rondada, remuntat endavant i endarrere, paloma i
flic-flac
▪
Elements no permesos:
Hiperextensions d’esquena i verticals mantingudes 2 segons o més*, salts
mortals, acrobàcies amb piruetes i combinacions de 2 o més acrobàcies.
▪
Es podran realitzar un màxim de 2 acrobàcies per exercici.
▪
Les acrobàcies poden executar-se des de 1/2 mans/colzes i amb 1/2 peus.
▪ Parelles, Trios i Grups, si realitzen 2 acrobàcies diferents al mateix temps o en
cànon es comptabilitzarà com a 2 elements. Només que un dels components
realitzi l’acrobàcia aquesta ja serà comptabilitzada.
* A excepció de les torres, on es podran realitzar sempre que no hi hagi contacte
amb el terra.
La realització d’elements acrobàtics no repercutirà a la nota de dificultat, aquestes es
tindran en compte a la impressió artística.
Es recomana la realització d’elements acrobàtics només en cas de tenir-los ben
assolits, per tal de garantir la seguretat dels/les gimnastes.

Faltes i penalitzacions generals
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Totes les penalitzacions que es descriuen a continuació s'aplicaran després de
calcular la puntuació final:
Aspecte tècnic
Infracció de línia
Durada incorrecta de la música
Realitzar més de 2 elements acrobàtics, o 2 o més de manera
consecutiva
Realitzar qualsevol dels moviments no permesos
Indumentària incorrecte i/o utilització d’accessoris no permesos
Oblidar la realització d’un element dificultat obligatori o de grup
de dificultats
Realitzar més elements de dificultat
Contacte físic durant l'execució d'un element obligatori
Realitzar més o menys torres
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Penalització
0,1 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Quadre resum dels exercicis per categoria i nivell

MODALITATS
CATEGORIES
MÚSICA INDIVIDUAL
MÚSICA PARELLESTRIOS-GRUPS
NÚMERO DE DIFICULTATS

QUADRE RESUM DELS EXERCICIS PER CATEGORIA I NIVELL
Individual mixta: masculí i femení competiran junts a la mateixa modalitat
Parelles Mixtes: 2 components – Trios Mixtes: 3 components – Grups Mixtes: de 4 a 8 components
PREBENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
1’00 +-/5
1’15+-/5
1’15+-/5

1’30+-/5

Obligatoris+4 dificultats

Obligatoris+6 dificultats

4 Jumping Jacks
4 Jumping Jacks
DIFICULTATS
OBLIGATÒRIES

GRUPS DE DIFICULTATS
DIFICULTATS DE TERRA
CAIGUDES A FLEXIÓ
CAIGUDES A SPAGAT
ELEMENTS ACROBÀTICS
INTERACCIONS
ELEVACIONS-TORRES

4 Push ups
(opció genolls)

4 Push ups

4 High Leg Kicks

4 High Leg Kicks

Mínim 1 de cada
Màxim 4
No es permeten
Màxim 1
Màxim 2
2
1

Mínim 1 de cada
Màxim 5
Màxim 1
Màxim 1
Màxim 2
2
1
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JUVENIL

D
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Quadre dificultats gimnàstica aeròbica escolar
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2.11.6. Valors a la Gimnàstica Aeròbica
OBJECTIU:
Promoure els valors de l’esport dintre de la modalitat de la Gimnàstica Aeròbica.
DESCRIPCIÓ:
Volem que els gimnastes sàpiguen que el seu comportament a les jornades sumen pels
seus clubs de la mateixa manera que ho fan a la pista amb els seus exercicis. Per això a
la jornada final hi haurà una categoria per clubs en que s’obtindrà la puntuació a través
de:
• La selecció de diferents exercicis que formaran una part de la nota sumant els
resultats obtinguts en aquests a la jornada
• La suma d’una puntuació en valors que s’anirà aconseguint durant tota la
temporada tenint en compte el comportament de tots els agents de l’esport de
cada club (Esportistes, Entrenadors/es, Afició i Tutors de Joc) entre ells i el d’altres
entitats.
DESENVOLUPAMENT:
La nota esportiva s’obtindrà de la realització d’una categoria de clubs a la jornada final
en la que cada entitat podrà inscriure a diferents exercicis tenint en compte el següents
criteris:
• 3 exercicis individuals de les categories Prebenjamí, Benjamí i/o Aleví
• 3 exercicis individuals de categories Infantil, Cadet, Juvenil i/o Junior
• 3 exercicis grupals (Parella, Trio i/o Grup) de les categories Prebenjamí, Benjamí
i/o Aleví.
• 3 exercicis grupals (Parella, Trio i/o Grup) de les categories Infantil, Cadet, Juvenil
i/o Junior.
La nota final vindrà de la suma e les 2 millors puntuacions de cada bloc.
Els mateixos gimnastes poden formar part de diferents exercicis inscrits (exemple a un
individual i a un trio).
La nota en valors s’obtindrà de la suma dels punts obtinguts pel comportament i accions
de tots els agents de cada club tenint en compte els següents apartats
• Demostrar companionisme entre clubs i tots els agents de l’esport. Accions com
saludar a l’audiència, als altres gimnastes, animar als meus Companys i a altres
entitats,...)
• Respecte a les normes. Accions com respectar les zones de pas, la zona pròxima
a taula de tutors de joc, realitzar la desfilada inici amb xandall i final amb Maillot...)
• Facilitar el correcte desenvolupament de les jornades. Accions com estar
preparats per sortir a pista, evitar baixes d’ultima hora, ...)

• Bona actitud envers la victòria i la derrota. Accions com mostrar respecte per la
resta de participants, felicitar-los pel seu treball, ...)
Cada apartat es valorarà amb 5 punts, per obtenir un màxim de 20 punts en total.
El resultat final s’obtindrà mitjançant la suma de la nota esportiva i la nota en valors de
cada entitat.

2.12.

Normativa tècnica de

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
2.12.1. Categories convocades

Prebenjamina: nascuts/des en els anys 2010 i 2011
Benjamina:
nascuts/des en els anys 2008 i 2009
Alevina:
nascuts/des en els anys 2006 i 2007
Infantil:
nascuts/des en els anys 2004 i 2005
Cadet:
nascuts/des en els anys 2002 i 2003
Juvenil-júnior: nascuts/des entre els anys 1998 i 2001 ambdós inclosos
2.12.2. Condicions de participació
Per poder prendre-hi part els esportistes inscrits han d’estar en possessió de la llicència
d’esportista emesa pel seu consell esportiu d’origen. La llicència cal presentar-la a
l’organització a l’inici de cadascuna de les jornades.
Els esportistes han de participar a la categoria que els correspon pel seu any de
naixement. Es permet participar en una categoria immediatament superior només si
formen part d’un
equip, en aquests casos cal presentar l’autorització dels pares abans de l’inici de la
competició en el consell esportiu.
En el cas d’esportistes amb patologies especials poden participar en una categoria
inferior a la de la seva edat, prèvia acreditació mitjançant document mèdic de la
patologia del nen o la nena.
2.12.3. Aspectes tècnics
▪

Sistema de competició

Hi haurà una competició masculina i una femenina, que constarà de dos nivells ( A i B).
La inscripció de les gimnastes en els diferents nivells és lliure. Tret de les gimnastes de
les categories prebenjamina, benjamina i alevina que la temporada anterior han assolit
les primeres posicions de la seva categoria en el nivell B, aquestes hauran de participar
obligatòriament en el nivell A sempre que mantinguin la mateixa categoria que el curs
anterior. El número màxim de gimnastes que han de pujar de nivell l’establirà
l’organitzador de la primera fase de la competició (fase local i/o comarcal), el mínim serà
el de les tres primeres classificades.
▪

Ordre d’actuació

L’ordre de sortida es fixarà mitjançant un sorteig que es realitzarà, com a mínim, 3 dies
abans de la competició a la seu designada.
S’establirà de forma decreixent, iniciant la competició amb la categoria de més edat en
la que hi hagi participació.
1.- Categoria juvenil
2.- Categoria cadet
3.- Categoria infantil
4.- Categoria alevina
5.- Categoria benjamina
6.- Categoria prebenjamina
Aquest ordre pot variar en funció de les necessitats de l’organització.
▪

Modalitats

La competició serà en modalitat individual i també en la d’equips, tant femenina com
masculina.
Els equips estaran formats per un mínim de 3 i un màxim de 4 gimnastes de la mateixa
entitat; puntuant les tres millors notes aconseguides en cadascun dels diferents aparells
o exercicis. Per facilitar la composició d’equips es permet que gimnastes d’una categoria
inferior participin en la competició de la categoria immediatament 1superior a la que li
pertocaria per la seva edat; el número de participants de categoria inferior, en el
moment d’inscriure l’equip, no pot ser superior al 50%.
▪

Exercicis de la competició femenina

Es realitzaran tres (3) exercicis obligatoris: salt, barra d’equilibri i terra.
La música serà obligatòria per a les categories benjamina i prebenjamina, i lliure per a la
resta de categories. S’utilitzarà en suport MP3, que es farà arribar per correu electrònic
al consell esportiu organitzador de la prova deu (10) dies abans de la data de la
competició.
1

Aquests/es esportistes es consideraran a tots els efectes com esportistes de la categoria
superior.

La música pot ser instrumental o cantada, sempre i quan es respectin les melodies i no
tinguin un llenguatge ofensiu. Cal tenir en compte que sigui adient a l’edat i al programa
– Jocs Esportius Escolars de Catalunya – especialment en els casos de música
cantada.
▪

Exercicis de la competició masculina

Es faran tres (3) exercicis obligatoris: salt, minitramp i terra.
L’exercici de terra es realitzarà amb música, que serà adient a l’edat i al programa –
Jocs Esportius Escolars de Catalunya – i, la mateixa per a tots els participants. No hi
haurà cap tipus de relació entre la música i l’execució de l’exercici en la valoració
d’aquest.
▪

Indumentària

Indumentària femenina:
✓
✓

La gimnasta haurà d'utilitzar un mallot que no sigui transparent.
L’escot del mallot per davant i per darrere ha de ser apropiat: no ha de
sobrepassar de l'estern per davant, ni les espatlles per darrere.
✓ El mallot pot tenir o no mànigues.
✓ El tall de la cama del mallot no pot anar més amunt de l’os del maluc.
✓ Les gimnastes d’un equip han de portar els mallots iguals.
✓ No es permet l'ús de joies (braçalets i collarets), excepte arracades petites de tipus
botó.
✓ L’ús de sabatilles de gimnàstica i mitjons és opcional.
Indumentària masculina:
El gimnasta haurà d’utilitzar un mallot masculí i pantalons curt.
Els gimnastes d’un equip han de portar els mallots iguals.

✓
✓
▪

Altres aspectes:
✓ Els/Les participants disposaran d’un espai específic per a l’escalfament general
previ a la competició, sense tocar els aparells de la competició.
✓ Un cop finalitzat l’escalfament general s’iniciarà la primera competició fent la
desfilada de cada grup que anirà directe al seu aparell d’inici de competició,
saludant i presentant-se al/a la tutor/a de joc en el moment que aquest/a passi
llista.
✓ Tot seguit es donarà de 3 a 5 minuts d’escalfament específic de l’aparell en funció
del número de gimnastes que hi hagi en cadascun dels grups.
El temps de l’escalfament específic el fixarà el número de participants en l’aparell
de barra.
✓

Aquests dos darrers punts es reproduirà a cadascuna de les rotacions d’aparell.

✓ Durant els escalfaments específics no es podrà fer l’exercici sencer de l’aparell
sinó que només es podran provar els elements tan acrobàtics com gimnàstics del
mateix.
2.12.4. Sistemes de puntuació i classificació i guardó.
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre
qualsevol dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta
normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de
participació a TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les
categories de primària, segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant
el sistema paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors
hauran de ser els mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a
mínim del mateix valor.
CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS I
MARQUES

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

INDIVIDUAL

Es sumarà la puntuació total que cada tutor/a
de joc concedeixi als/les esportistes.
El càlcul de la nota final de l’exercici
s’aconsegueix amb la següent fórmula:
Es realitzarà amb el recompte de targetes
verdes atorgades en funció dels valors
La nota mínima que aconseguirà educatius i cívics de l’esport.
qualsevol participant que faci l’exercici
d’un aparell és de 3 punts.
NOTA D + NOTA E = NOTA FINAL

EQUIPS

L’ordre de classificació es farà de manera
descendent, ordenant les marques de millor
a pitjor de la seva categoria i gènere.
Es realitzarà segons les marques obtingudes
per cadascun dels integrants de l’equip
Es realitzarà amb el recompte de targetes
Es comptabilitzaran els 3 millors resultats per verdes atorgades en funció dels valors
educatius i cívics de l’esport.
aparell de cada equip.
La classificació s’establirà per ordre
descendent, de major a menor puntuació.
2.12.5. Altres dades d’interès

▪

Modalitats i nivells convocats a les diferents fases
Modalitat masculina
Fase

Individual

Modalitat femenina
Nivell A

Equips

Nivell B

Ind.

Equips

Ind.

Equips

Local/Comarcal

X

X

X

X

X

X

Intercomarcal

X

X

X

X

X

X

Supracomarcal

X

X

X

X

X

X

Nacional

X

X

X

X

-

-

▪

Guardons

A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els
guardons següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada
categoria i gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes
i/o equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers
equips de la classificació integrada de cada sexe.
▪

Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest
esdeveniment (o algunes de les modalitats i/o categories convocades) si no s’arriba el
mínim de participació previst, que és el següent:
-

Mínim de 12 esportistes per a cada categoria i gènere.

Aquests esportistes han de representar com a mínim 3 consells esportius d’àmbits
territorials diferents.
2.12.6. Els valors de l’esport
Els participants han de saludar als tutors de joc en el moment previ a l’escalfament
específic de cadascun dels aparells, quan el tutor revisa la llista d’esportistes, i abans
d’iniciar la seva actuació, no podrà iniciar l’execució fins que el tutor de joc no torni la
salutació i li doni el seu permís per començar.

També saludarà al públic assistent a la prova durant la desfilada per grups a l’aparell de
la primera rotació, després de l’escalfament general, i a la desfila final, abans del
lliurament de premis i guardons.
2.12.7. ENTRADES DE BARRA PER LES CATEGORIES INFANTIL, CADET I
JUVENIL

Pujar amb un peu per l’extrem de la barra.

Passar una cama i després l’altre per entremig dels braços.

a) Passar una cama lateralment a la barra.
b) Passar la cama a cavallet.

Posició de sapo o espagat frontal

a) Pujar a col·locar els peus entre mig dels braços (interior)

Pujar amb braços flexionats a la posició de vertical.

a) Pujar a tombarella per la punta de la barra.
b) Realitzar la tombarella des de l’impuls de cames endavant.

a) Des del recolzament a la barra, pujar amb cames obertes a la barra (exterior)

2.12.8. Exercicis 2017/18

2.13.

Normativa tècnica de

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Es puntuarà amb el Codi de Puntuació de Gimnàstica rítmica 2016-2020, versió gener
2017. Les normes no registrades a les taules d’aquesta normativa, penalitzacions i
precisions es regiran segons l’estipulat en el Codi de Puntuacions i en precisions enviades
per la UCEC. Totes les precisions que es realitzin durant la temporada en curs, seran
enviades a totes les entrenadores i jutges. Per les competicions, la UCEC enviarà les
precisions que puguin modificar algun dels aspectes del codi, mitjançant circulars.
2.13.1. Tutors de joc
▪
▪
▪
▪
▪

La tutora de joc coordinadora serà la responsable de la competició.
S’ha d’indicar el nº de jurat.
No existeixen notes negatives, ni “0”.
La màxima diferencia entre les notes centrals dels tutors de joc serà de 0’50.
Ja no existeixen les fitxes de dificultat

2.13.2. Música
▪ Es podran utilitzar música instrumental o cantada, sempre i quan es respectin les
melodies, no tinguin un llenguatge ofensiu, sense juxtaposició discontínua de
fragments, no es permet música amb caràcter no propi de la gimnasta (sirenes,
motors....). Es penalitzarà amb 0’50 la música no reglamentaria.
▪ L’elecció de la música segons sexe i categoria és lliure, però ha de ser adequada a
l’edat i al programa (Jocs Esportius Escolars de Catalunya), especialment en el cas
que sigui cantada.
▪ Si durant la competició, la música no funciona correctament o la música és
incorrecte, el/la gimnasta o conjunt han d’aturar l’exercici immediatament i reiniciar
l’exercici amb la música correcta. NO s’ACCEPTARAN protestes després de
l’exercici. El/la tutor/a de joc coordinadora ha de comprovar la causa a megafonia i
podrà dir-li a l’entrenador/a que es dirigeixi a ella per parlar:
o Si el problema forma part de la megafonia, i es pot resoldre, el/la gimnasta o
conjunt pot repetir l’exercici.
o Si la causa és una altra, l’entrenador/a haurà de portar una nova gravació en
cd i/o usb.
▪ Temps d’exercici: Penalització de 0’05 si la música excedeix o falta temps.

PREBENJAMI

BENJAMÍ

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

JUVENIL

Individual A

1:00 - 1:15

1:15 - 1:30

1:15 - 1: 30

1:15 - 1: 30

1:15 - 1: 30

1:15 -1:30

Individual B

1:00 - 1:15

1:15 - 1:30

1:15 - 1: 30

1:15 - 1: 30

1:15 - 1: 30

1:15 -1:30

1:00 - 1:15

1:15 - 1:30

1:15 - 1: 30

1:15 - 1: 30

1:15 - 1: 30

1:15 -1:30

Conjunts A

1:45 - 2:00

2:00-2:15

2:15-2:30

2:15-2:30

2:15 -2:30

2:15-2:30

Conjunts B

1:45 - 2:00

2:00-2:15

2:15-2:30

2:15-2:30

2:15-2:30

2:15-2:30

Conjunts
Obert

1:45 - 2:00

1:45 - 2:00

2:15-2:30

2:15-2:30

2:15-2:30

2:15-2:30

1:15 - 1:30

1:15 - 1:30

1:45 – 2:00

1:45-2:00

1:45-2:00

1:45-2:00

Individual
Obert

Duos/Trios/
Quartets

▪

Si es realitza tot l’exercici amb errors de la música:
o Si no s’escolta la música < 15” s’avalua l’exercici amb les seves corresponents
faltes artístiques d’execució.
o Si no s’escolta la música > 15” no s’avalua l’exercici

2.13.3. Gimnastes
▪ Si un/a gimnasta individual o un conjunt no realitza l’exercici en la seva totalitat, perquè
fa una parada perquè no se’n recorda de l’exercici, ho penalitzarà la Tutora de Joc de
dificultat corporal (D1):
o Si per <15”: penalització d’1 punt
o Si per >15”: No s’avalua l’exercici
o Si abandona el tapís abans de que la música s’acabi, no s’avaluarà
l’exercici.
*Excepció amb els/les gimnastes Prebenjamins/es segons siguin les
circumstàncies, els tutors de joc decidiran.
Nota: Si durant l’exercici un/a gimnasta individual o de conjunt es lesiona o té nàusees o
vòmits (qualsevol causa que produeixi patiment al/la gimnasta), no es valorarà l’exercici.
Excepció: en conjunts es permetrà un/a gimnasta substitut/a (sempre i quan estigui inscrit/a
en aquell conjunt amb anterioritat). Si el/la gimnasta lesionat/da surt immediatament i entra
el/ la de substitució, el conjunt serà avaluat i el/la tutor/a de joc coordinador/a penalitzarà
únicament per sortida de gimnasta (0’30) i entrada de gimnasta de substitució (0’50), més
la penalització del tutor/a de joc d’execució (pèrdues de ritme, formacions, dificultats que es
puguin perdre,...
A D/T/Q no hi ha cap gimnasta de reserva. En cas que 1 gimnasta d’un trio o quartet
esdevingui baixa, aquest grup podrà continuar classificant-se participant en duo o trio. En

cap cas, si 1 gimnasta d’un duo esdevé baixa, pot tenir reserva ni participar la gimnasta
que participa com a individual.
2.13.4. Vestuari
a)

Indumentària femenina:

▪ La gimnasta haurà d'utilitzar un mallot que s’adhereixi bé al cos i/o a les extremitats de la
gimnasta per a que permeti als/les tutors/es de joc valorar correctament l’execució la
posició correcte de totes les parts del cos (mànigues bufades petites, mànigues rivetat
petites, materials adherits ben cosits...).
▪ Mallot no pot ser transparent.
▪ L’escot del mallot per davant i per darrere ha de ser apropiat: no ha de sobrepassar de
l'estern per davant, ni les espatlles per darrere.
▪ El mallot pot tenir o no mànigues, i que acabin amb enganxament de dit.
▪ El tall de la cama del mallot no pot anar més amunt de l’os del maluc.
▪ Les gimnastes d’un equip han de portar els mallots iguals.
▪ Les malles llargues o mitges, no poden tenir un camal amb color diferent a l’altre o talls
transversals, és a dir, el teixit de les 2 cames ha de ser del mateix color i llarg. I en el cas
de les malles llargues, no poden portar goma al taló. I sense cap simulació de llenceria.
▪ No es permet l'ús de joies (braçalets i collarets), excepte arracades petites de tipus
botó.
▪ L’ús de punteres de gimnàstica és opcional, el mitjons no es poden.
▪ Es recomana que el pentinat i el maquillatge sigui arreglat i senzill.
▪ En cas que hi hagi faldilla, aquesta ha d’estar sobre el mallot o malles i que no caigui
més avall de la pelvis i que caigui sobre els malucs.
b)

Indumentària masculina:

▪ El gimnasta haurà d’utilitzar un mallot masculí i pantalons curt.
▪ Els gimnastes d’un equip han de portar els mallots iguals.
▪ Les malles llargues, no poden tenir un camal amb color diferent a l’altre o talls
transversals, és a dir, el teixit de les 2 cames ha de ser del mateix color i llarg. No poden
portar goma al taló. I sense cap simulació de llenceria.
c)

Indumentària conjunts mixtos:

▪ Si les noies porten faldilla, els nois poden portar pantaló curt, sempre que es respecti el
model general (mateix teixit, detalls,... ) i la part de dalt igual.
2.13.5. Disciplina
•

0’50 punts de penalització:

▪ Els/les entrenadors/es no poden apropar-se a la taula dels /les tutors/es de joc durant
la competició, ni a megafonia sense ser cridada, ni preparar als/les gimnastes
(maquillatge, pentinats...) a la zona de competició.
▪ Als conjunts, el o la gimnasta de substitució, ha d’estar posicionat al costat de
l’entrenador/a.

▪ A la zona de competició sols pots estar els/les gimnastes, entrenadors/es i
delegats/des. Els acompanyants i familiars, han d’estar a les graderies.
▪ Els/les participants no poden mastegar xiclet durant la seva actuació.
▪ Durant l’exercici, els/les gimnastes no poden realitzar moviments antiestètics no
propis de l’ètica esportiva i/o edat.
2.13.6. Aparells de substitució
0’50 punts de penalització en cas de no complir les següents normes:
▪ Està autoritzat la col·locació d’un aparell de substitució (o un joc, un aparell de cada,
però junts a cada cantó en el cas d’aparells mixtos) en dos de les quatre bandes del
tapis.

▪ Cada gimnasta o conjunt és responsable de retirar els seus aparells de substitució
abans de la sortida del/s següent/s participant/s.
2.13.7.Execució
Es puntua segons el Codi de Puntuació en vigor. La nota de partida son 10 punts en totes
les categories. Els/les tutors de joc d’Execució, complimentaran les fitxes d’execució, amb
les Faltes Artístiques i Tècniques, especificant el número de penalitzacions i/o la Nota
Final, un cop restades les penalitzacions, segons el sistema informàtic de la competició.
- Aparell estàtic: Els/les entrenadors/es han d’evitar les penalitzacions per aparell estàtic
(seguir les normes del Codi de Puntuació). Ex: La pilota agafada o recolzada a
l’avantbraç esdevindrà falta per aparell estàtic. En les col·laboracions, els estatismes
segueixen unes altres normes Codi de Puntuació).
- Recollida de la pilota amb les dues mans, la penalització la farà el/la tutor/a de joc
d’Execució i no resta valor a cap element de dificultat.
2.13.8. Dificultat
El/la tutor/a de joc de dificultat D1 ha de comprovar que la fitxa /exercici compleix les
normes (nº de GC, nº de dificultats totals, GF, nº de DER, nº de Passos de Dansa, ...)
El/la tutor/a de joc de dificultat D3 ha de comprovar que l’exercici compleix les normes
(Totes les dificultats d’aparell (maestries) i nº de DER).
Nota: En els exercicis de mans lliures individual els elements de DER els puntuaran la
Tutora de Joc D1.

DIFICULTAT CORPORAL
▪ En l’equilibri en temps fouetté valor 0.30, les 3 formes es podran realitzar a
l’horitzontal.
2.13.9. ONES:
No confondre amb la dificultat d’equilibri nº 7
aquests elements).

(aquest símbol no es pot utilitzar per

Requisits:
▪ Aïllades (prohibit enllaçar-les a dificultats)
▪ Minim 1 – Màxim 2 segons Normativa.
▪ Valor= 0,20 per cada.
▪ Ona total del cos (te que participar tot el cos en el moviment ondulant, però no te que
realitzar-se grans extensions de tronc per a ser validades, tot el contrari, en la majoria
de les vegades, solen restar continuïtat a la propagació de l’ona.
No vàlida dificultat nº 7 d’equilibri i nº 6 de gir,
▪ En el terra o de peu. Però no de genolls.
2.13.10. Sèrie de passos de dansa, individual i conjunt:
Vuit (8) segons de vertaders passos de dansa. No es poden realitzar sense desplaçament
o en el terra en la seva totalitat. Han d complir les característiques indicades en el Codi de
Puntuació 2017.
Obligatori tenir mínim 1 element de GF (veure taules del Codi de Puntuació). Es pot tenir a
més a més, elements de GF i dels OG.
2.13.11. Maestríes
A individual amb Aparell, es permetran maestries:
▪
Amb una BASE i un CRITERI
▪
Valor 0 0,10
▪
Amb una BASE i 2 CRITERIS
▪
Amb 2 BASES i 1 criteri
▪
VALOR= 0,20
▪
No han de complir el requisit “extraordinari”
▪ L’únic requisit imprescindible és que l’element realitzat tingui complexitat tècnica per
a una gimnasta de nivell escolar.
▪
No pot existir CAP falta d’execució per a ser validades.
2.13.12. Dificultats amb rotació de valor 0,10, individual i conjunt:
Una dificultat de de valor 0,10 pot utilitzar-se tant en DER, passos de dansa, Maestries
(sols individual), com en Col·laboracions de conjunt i Intercanvis.
Recordatori: deboulé és dificultat específica UCEC, per tant, sols pot ser utilitzada 2
vegades.
2.13.13. ELEMENTS DINÀMICS DE ROTACIÓ, individual i conjunt:

Objectiu: progressió dels elements de risc.
2.13.14. CONJUNTS
DIFICULTATS CORPORALS
S’han de realitzar per les 5 gimnastes de forma simultània, ràpida successió o cànon i del
mateix grup corporal.
Per a les categories que puguin fer més de 3 dificultats corporals una de cada grup han de
ser del mateix grup corporal, les altres poden ser mixtes.
DIFICULTATS D’INTERCANVI
En els intercanvis s’exigeix gran o mitja alçada per valorar-los en D (aparell clarament en
vol).
L’acció de l’Intercanvi compta com intercanvi de 0’20.
NO es pot utilitzar dificultats corporals en intercanvis, excepte dificultats de valor 0’10 com 1
criteri.
CRITERIS D’INTERCANVI
Segons el codi de puntuació 2017
PASSOS DE DANSA AMB COL·LABORACIONS C O CC DE VALOR 0,10 - 0,20
▪
▪
▪

Requisit: Col·laboracions que no interrompen la continuïtat dels S. (C-CC)
VALOR: 0,30+0,10 = 0,40 / 0,30+0,20=0,50 i mes...
Màxim 2 col·laboracions C o CC en una sèrie de Passos de Dansa.

EDR
Els elements R han de realitzar-les els/les gimnastes (iguals o diferents, i es tenen en
compte, el de menor valor).
COL·LABORACIONS CONJUNTS MLL:
Serà imprescindible un canvi de formació per valorar dues col·laboracions consecutives.

Es pot obtenir per els següents elements de mans lliures amb o sense "risc corporal":
▪ Per cada element de col·laboració SENSE DER: C = 0.10
▪ Per cada element de col·laboració amb DER i ajuda: CR = 0.20 – CR2= 0.30
▪ Per cada element de col·laboració amb DER amb pas per sobre, a sota o a través
d'una o diverses companys/es o recolzament: CRR (1 gimnasta realitza el DER) =
0,30 i CRR2 (2 o més) = 0.40.
▪ Els elements de col·laboració són vàlids només si totes els/les gimnastes participen,
fins i tot amb rols diferents.

▪ Es poden fer també en subgrups
Nota: PASSADES PER TERRA i DEBOULES SI SÓN VÀLIDES per les col·laboracions
amb risc corporal en MLL.
VALOR
TIPUS DE COL·LABORACIÓ
0.10

0.20

0.30

0.40
Col·laboració:
▪ Per les 5 gimnastes
▪ En subgrups (parella, trio,
4+1)

C

▪ Possible amb “alçat” d’una o
varis/es gimnastes i/o amb
recolzament sobre els/les
gimnastes.
Col·laboració:
▪ Un element dinàmic de rotació
del cos
CR
1gimnasta

CR2
2 o mes
gimnastes

▪ Amb ajuda de la/es
companys/es recolzament
“alçat” (aquesta opció no és
exigida)
Col·laboració:
▪ Un element dinàmic amb
rotació del cos.

CRR
1gimnasta

CRR2
2 o mes
gimnastes

▪ Amb pas per sobre, a sota o a
través d’un/a o varis/es
companys/es.
▪ O, pas amb recolzament
sobre una o més
companys/es

Serà imprescindible un canvi de formació per valorar dues col·laboracions
consecutives

COL·LABORACIONS CONJUNTS AMB APARELL:
Valors del Codi de Puntuació i criteris addicionals del 2017

ELEMENTS PROHIBITS DE COL·LABORACIÓ:
Penalització pels Tutors/es de Joc d’Execució (E): 0’30 punts per cada element prohibit; la
col·laboració no és vàlida.
-

Les accions o posicions executades recolzant-se sobre un/a o varis/es gimnastes
sense contacte amb el terra, mantingudes durat més de 4”.
Portar o arrastrar un/gimnasta pel terra més de 2 passos.
Caminar (amb més d’un recolzament) sobre un/a o varis/es gimnastes reunides.
Formar piràmides.

Important:
- Un recolzament, significa que es fa en un sol temps. Inclús si hi ha varis punts de
recolzament, en cas de que aquests recolzaments es produeixin a la vegada, es
considera que l’element té un sol recolzament i és vàlid.
- Dos o més recolzaments, és a dir, recolzaments realitzats de manera consecutiva,
no estan permesos. Ex: primer hi ha recolzament amb un peu, i després amb
l’altre.
COL·LABORACIONS AMB ELEMENTS PROHIBITS O ERRORS D'EXECUCIÓ
S'aplica a les col·laboracions de conjunt de MLL i aparell. La Col·laboració quedaria
anul·lada i l’execució aplica la penalització corresponent.
▪ Tota col·laboració realitzada amb un element prohibit serà anul·lada (a més de rebre
la penalització corresponent ). El mateix si es realitza una pre - acrobàcia amb tècnica
no autoritzada ( parada a la vertical ) .
▪ Immobilitat durant 4 segons, d'aparell o gimnasta.
▪ Caiguda d'aparell o gimnasta ( pèrdua d'equilibri amb recolzament o caiguda total ).
▪ Alteració greu de la coreografia per faltes d'execució de diverses gimnastes.
2.13.15. ORIGINALITATS
No es valoraran les originalitats.
2.13.16. PENALITZACIONS TUTOR/A DE JOC DE DIFICULTAT
Es restaran de la nota D.
No hi haurà penalitzacions si:
▪ Si es repeteix una dificultat (amb la mateixa forma dins del mateix GC), aïllada o
mixta, la segona dificultat no compte o no es penalitza.
▪ Si un intercanvi té una dificultat corporal (excepte dificultats de 0’10 la dificultat
corporal no compte.
PENALITZACIONS DE 0’30:
1.

Si l’exercici, conté més dificultats de les permeses.

2. Si l’exercici, conté menys d’1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada
grup corporal que falti).
3. Si l’exercici, conté menys d’3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida, penalització (i seran
anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització i serà anul·lada).
6. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S).
7. Si a l’exercici hi ha absència de ONA (O)
8. Més Ones de les permeses.
9. Més R dels permesos.
10. Més S dels permesos.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat.
12. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
13. Si a l’exercici hi ha mes de 4 AD de valor 0,10.
14. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions.
15. Si a l‘exercici hi ha mes col·laboracions de risc de les permeses.
DIFICULTATS AFEGIDES A LA UCEC
Aquestes dificultats han de tenir la forma definida i mantinguda, coordinades amb un
element del GF/OG, tant en individual com en conjunt ( a l’igual que les dificultats pròpies
del codi de Puntuació). VALOR: 0.10,0.20,0.30.
Objectiu: progressió i correcció postural i/o major varietat d’elements de dificultat corporal
que puguin ser fàcilment executats per gimnastes amb menys condició física o condicions
d’entrenament inferiors. Promoure l’ús de certes dificultats per a fer la progressió a nivell
escolar.

2.13.17. DIFICULTATS ESPECIFIQUES
▪

EQUILIBRIS
0,10
Equilibri en releve 6ª
posició amb mov. de
braços o aparell

0,20

0,30

Flexió cap per
sota de
l’horizontal –
GENOLLS

Penche
amb mans al terra
Flexió tronc a l’horizontal
de genolls

Espatlles al terra

Spagat sense
recolzament de mans al
terra
Penche amb
mans al terra
Sobre glutis
Passé +
Arabesque
Arabesque a 45º en
releve
Coup de pied
Releve

▪

SALTS
0,10

0,20

Gambada petita

Agrupada
Batuda d’1 peu, recepció dels 2 peus

Salt vertical

Galop

Salt passe

Salt fouetté
▪

ROTACIONS

Salt ARABESQUE Devant

Salt ARABESQUE Lateral

Volada petita a 45º

0,10

0,20

Deboule

720º

Sobre glutis 360º

Coup de pied 360º
Passe
180º

180º

DIFICULTATS PROHIBIDES PER A LES CATEGORIES PREBENJAMÍ-BENJAMÍ a
JUVENIL
TOTS ELS EQUILIBRIS I ROTACIONS
EXECUTATS SOBRE 1 GENOLL
EQUILIBRIS D'AVANTBRAÇOS

Sols
benjamí

GIRS AMB CAMA AGAFADA
ENREDERA
GIR COSAC AMB FLEXIÓ
EQUILIBRI SOBRE ABDOMEN AMB
AGAFADA ENREDERA
ROTACIONS SOBRE EL COS
SALTS COSAC
GAMBADES AMB CANVI DE CAMA
GASELA AMB FLEXIÓ
GIRS FOUETTE

2.13.18. Puntuació total

prebenjamí

i

1. En cas d’un jurat:
4 tutors/es de Joc i 1 Tutor/a de Joc Coordinadora-Responsable:
▪
▪
▪
▪
▪

1 tutor/a de Joc Coordinadora-Responsable
1 tutor/a de Joc de dificultat corporal (BD 1)
1 tutor/a de Joc de dificultat d’aparell (AD 3)
1 tutor/a de Joc de faltes artístiques E 1
1 tutor/a de joc de faltes tècniques E 3

Nota de Dificultat = dificultat corporal + dificultat d’aparell
Nota d’Execució = faltes artístiques + faltes tècniques
Nota Total= [(Dificultat+Execució)-Penalitzacions]+4

2. En cas de 2 jurats:
8 tutors/es de Joc i 1 Tutora de Joc Coordinadora-Responsable:
▪
▪
▪
▪
▪

1 tutor/a de Joc Coordinadora-Responsable
2 tutors/es de Joc de dificultat corporal (BD 1-2)
2 tutors/es de Joc de dificultat d’aparell (AD 3-4)
2 tutors/es de Joc de faltes artístiques (E 1-2)
2 tutors/es de joc de faltes tècniques (E 3-4)

[(dificultat corporal + dificultat d’aparell)]+(faltes artístiques + (faltes tècniques
E3+faltes tècniques E4/2)-Penalitzacions]+4
Nota de Dificultat = dificultat corporal + dificultat d’aparell
Nota d’Execució= faltes artístiques + (faltes tècniques E3 + faltes tècniques E4)
2
Nota Total= [(Dificultat + Execució) – Penalitzacions] + 4
BD 1-2 / AD 3-4 i E 1-2 només passen 1 nota entre les dues, es posen d’acord, bé perquè
coincideixen o perquè fan la mitja de la seva nota.
E 3-4 passen a les 2 notes i fa la mitja l’ordinador.

NIVELLS

2.13.19. Nivells

La participació a individual està dividida en TRES nivells:
▪ Nivell B*
▪ Nivell A
▪ Nivell Obert
La participació en equips està dividida en QUATRE nivells:
▪ Conjunts Nivell B
▪ Conjunts Nivell A
▪ Conjunts Nivell Obert
▪ Duos/Tríos/Quartets Mans Lliures i Aparells
a)

Nivell B

Lliure participació.
Però si a la Final Territorial. dels JEEC, de la temporada anterior, el/la gimnasta que
quedi en primera posició, promocionarà al Nivell A independentment de si canvia de
categoria o no.
El 1r conjunt classificat, de la Final Territorial dels JEEC de la temporada anterior,
promocionarà al Nivell A independentment de si canvia de categoria o no (sempre i
quan es mantinguin 3 o més gimnastes del conjunt).
*Els/les gimnastes que siguin prebenjamí de primer any, es consideraran tots/es
els/les gimnastes del Nivell B. Els/les gimnastes prebenjamí de segon any, podran
escollir si van al nivell A o B.
Una gimnasta individual B pot participar en conjunts de nivell A.
b)

Nivell A

Lliure participació.
Obligada participació als/ a les gimnastes que hagin quedat com a 1a Classificada de
la Fase Nacional dels JEEC com a Nivell A, en la temporada anterior. Si el/la gimnasta
puja de Nivell, romandrà en aquest. No obstant, pot tornar a baixar al Nivell B, al
següent any, sempre i quan aquesta, no hagi arribat a la Final Nacional en la
temporada anterior.
Al Nivell A, es pot pujar lliurement, si així ho considera l’entrenadora. Un cop en ell,
s’acull als criteris de descens (no passar a la Final Nacional dels JEEC) per tornar al
Nivell B.
Obligada participació als conjunts que a la temporada anterior, hagin quedat en 1a
posició a la Final Nacional del Nivell A, sempre hi quan hi hagin 3 o més gimnastes del
conjunt.
Una gimnasta individual A no pot participar en conjunts de nivell B.

c)

Nivell obert

Podran participar els/les gimnastes que vagin o hagin participat a Copa Catalana dels
nivells IV, V i VI durant la temporada en curs i les 2 temporades anteriors, hauran de
participar a nivell obert tant a individuals com a conjunts).
Podran participar els conjunts que vagin o hagin participat a Copa Catalana durant la
temporada en curs i les 2 temporades anteriors, hauran de participar al nivell obert tant
a individuals com a conjunts).
El nivell establert per aquest grup, serà el programa de Copa Catalana V.

DUETS TRIOS i QUARTETS
Nivell únic per a cada categoria. Es durà a terme en modalitat de Mans Lliures per a
les categories prebenjamí, benjamí, aleví i infantil. I amb aparell, per a les categories
cadet i juvenil.
MESURES DELS APARELLS
Per a les categories Benjamí, Aleví i Infantil s’autoritza:
-

PILOTA de 15 cm de diàmetre mínim
CÈRCOL de 70 cm de diàmetre mínim
MACES de 35 cm de llargada mínima
CINTA de 4.5 m mínim

Per a les categories Cadet i Juvenil s’autoritza:


CINTA de 5m mínim

2.13.20. Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els
guardons següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada
categoria i gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes
i/o equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3
primers equips de la classificació integrada de cada sexe.

ANNEX I:
REGLAMENT
PER
NIVELLS

INDIVIDUAL NIVELL B
a)

Prebenjami B

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 4. En l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals especifiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs) ni tour lent, (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Valor únic per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20
per cada
MÀXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació combinats de forma directa. No es permet dur
a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2 passades
pel terra. Valor 0,20.
El valor màxim de la nota final de Dificultat serà 1,90 punts.
La duració de la música de l’exercici serà de 1:00 a 1:15 minuts i podrà ser cantada.
a.1.) Penalitzacions
1. Si l’exercici conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada
grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de penalització (i
seran anul·lades).
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0.30 punts i serà anul·lada)
6. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0.30 punts.
7. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0.30 punts.
8. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
9. Més R de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD ser repeteix, la Dificultat repetida no és valia (no penalitza)
a.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
a.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

b) Benjami B

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 5. En l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs) ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb
ona o preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 4. Valor únic per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20
per cada
Minim.1-Màxim 2 sèries de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No
es permet dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de
2 passades pel terra. Valor 0,20
El valor màxim de la nota final de Dificultat serà 2,50 punts.
La duració de la música de l’exercici serà 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
b.1.) Penalitzacions:
1. Si l’exercici, conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de penalització (i
seran anul·lades).
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
7. Si a l’exercici hi ha absència de R: 0,30 punts
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més R dels permesos. 0,30 punts
11. Més S dels permesos. 0,30 punts
12. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix, la Dificultat repetida no es vàlida (no penalitza)
b.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
b.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

c) Aleví B

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. En l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen)
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 4. Valor únic per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per
cada
Mín.1-Màxim 2 sèries de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es
permet dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2
passades pel terra. Valor 0,20
El valor màxim de la nota final de Dificultat serà 2,60 punts.
La duració de la música de l’exercici serà 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
C.1.) Penalizacions:
1. Si l’exercici, conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de penalització (i
seran anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S), 0,30
punts.
7. Si a l’exercici hi ha absència de R: 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més R dels permesos. 0,30 punts
11. Més S dels permesos. 0,30 punts
12. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no es vàlida (no penalitza)
c.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
c.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

d) Infantil B

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. En l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals especifiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent, (les dificultats
mixtes ja no existeixen)
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 4. Valor únic per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per
cada
Min.1-Màxim 2 sèries de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es
permet dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2
passades pel terra. Valor 0,20
El valor màxim de la nota final de Dificultat serà 2,60 punts.
La duració de la música de l’exercici serà 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
d.1.) Penalitzacions
1. Si l’exercici, conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de penalització (i
seran anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
7. Si a l’exercici hi ha absència de R: 0,30 punts.
8. Si al ‘exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més R dels permesos. 0,30 punts.
11. Més S dels permesos. 0,30 punts.
12. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30.
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no es vàlida (no penalitza)
d.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
d.3.)Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

e) Cadet B

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 5. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals especifiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs) ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
GRUPS TÉCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF.
Les dificultats han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell i/o altres
grups tècnics de l’aparell (MÍNIM 1)
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
peacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) un
element d’aparell del G.F. o N.F. amb la ma no dominant (si falta s’anul·la la S).Valor
únic per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 2 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntutació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
AD: Màxim 4 de valor 0,10. (Mestries amb 1 sola base i 1 sol criteri). / AD: II.limitades
de valor 0,20 (Mestries amb 1 sola base 2 criteris o 2 bases i 1 criteri), també es
permeten AD de valor 0,30-0,40 / AD de 0,20 i 0,30-0,40 no hi ha mínim ni màxim.
Les bases permeses son GRUPS FONAMENTALS per les AD de valor 0,10 i per
les AD de valors 0,20 o 0,30-0,40: (G.F. i/o N.F.).
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 1.80 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 2.60 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 4.40.
La duració de la música de l’exercici serà 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
e.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD)
1. Si l’exercici, conté més de 5 dificultats: 0,30 punts, i sols les 5 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de penalització (i
seran anul·lades).
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
7. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.

9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30.
Si la BD es repeteix o l’element Tecnic de l’aparell se executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD)
1. Si a l’exercici hi ha més de 4 AD de valor 0,10: 0,30 punts.
2. Més R dels permesos. 0,30 punts.
e.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
e.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

f) Juvenil B
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 5. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les
Dificultats Corporals específiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF
Les dificultats han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell i/o altres
grups tècnics de l’aparell (MÍNIM 1)
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) un
element d’aparell del G.F. o N.F. amb la no dominant (si falta s’anul·la la S). Valor únic
per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 2 R (no s’avalua els elements fora de norma) IGUAL QUE FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
AD: Màxim 4 de valor 0,10. (Mestries amb 1 sola base i 1 sol criteri). / AD: Il·limitades
de valor 0,20 (Mestries amb 1 sola base i 2 criteris o 2 bases i 1 criteri), també es
permeten AD de valor 0,30-0,40 / AD de 0,20 i 0,30-0,40 no hi ha mínim ni màxim.
Les bases permeses son GRUPS FONAMENTALS per les AD de valor 0,10 i per
les AD de valors 0,20 o 0,30-0,40: (G.F. i/o N.F.)
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 1.80 punts

El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 2.60 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 4.40
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
f.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD)
1. Si l’exercici, conté més de 5 dificultats: 0,30 punts, i sols les 5 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de penalització (i
seran anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
7. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de ONA (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD es repeteix o l’element Tècnic de l’aparell se executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha més de 4 AD de valor 0,10: 0,30 punts.
2. Més R dels permesos. 0,30 punts.
f.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
f.3.) Nota d’execució:

La nota d’execució serà:

de 0.00 a 10.00 punts.

INDIVIDUAL NIVELL A
a) Prebenjami A- Mans lliures
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 4. En l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3, Valor únic per a la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o al terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6
ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per
cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No permet
dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2
passades pel terra. Valor 0,20
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 2,70 punts.
La duració de la música de l’exercici serà de 1:00 a 1:15 minuts i podrà ser cantada.
a.1.) Penalitzacions
1. Si l’ exercici conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització por cada
grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de penalització (i
seran anul·lades).
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Si al ‘exercici hi ha una absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
7. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
8. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
9. Més R dels permesos. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD es repeteix, la Dificultat repetida no es vàlida (no penalitza)
a.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
a.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.
b) Benjami A
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 5. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions

El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals especifiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
GRUPS TÉCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF.
Les dificultats han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell (MÍNIM 1).
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) un
element d’aparell del G.F. o N.F. amb la no dominant (si falta s’anul·la la S). Valor únic
per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 2 R (no s’avalua els elements fora de norma) IGUAL QUE FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
AD: Màxim 4 de valor 0,10. (Mestries amb 1 sola base i 1 sol criteri). / AD: Il·limitades
de valor 0,20 (Mestries amb 1 sola base i 2 criteris o 2 bases i 1 criteri), també es
permeten AD de valor 0,30-0,40 / AD de 0,20 i 0,30-0,40 no hi ha mínim ni màxim.
Les bases permeses son GRUPS FONAMENTALS per les AD de valor 0,10 i per
les AD de valors 0,20 o 0,30-0,40: (G.F. i/o N.F.)
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 2.80 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 2.20 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 5.00
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
b.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 5 dificultats: 0,30 punts, i sols les 5 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de penalització (i
seran anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
7. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de ONA (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30

Si la BD es repeteix o l’element Tècnic de l’aparell se executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell AD:
1. Si a l’exercici hi ha més de 4 AD de valor 0,10: 0,30 punts
2. Més R dels permesos. 0,30 punts
b.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
b.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

c) Aleví A
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es permet 2 dificultats de 0,40.
Es poden utilitzar les Dificultats Corporals especifiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
GRUPS TÉCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF.
Les dificultats han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell (MÍNIM 1).
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) un
element d’aparell del G.F. o N.F. amb la no dominant (si falta s’anul·la la S). Valor únic
per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 2 R (no s’avalua els elements fora de norma) IGUAL QUE FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
AD: Màxim 4 de valor 0,10. (Mestries amb 1 sola base i 1 sol criteri).
AD: Il·limitades de valor 0,20 (Mestries amb 1 sola base i 2 criteris o 2 bases i 1 criteri),
també es permeten AD de valor 0,30-0,40
AD de 0,20 i 0,30-0,40 no hi ha ni mínim ni màxim.
Les bases permeses son GRUPS FONAMENTALS per les AD de valor 0,10 i per
les AD de valors 0,20 o 0,30-0,40: (G.F. i/o N.F.)
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3.30 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 2.30 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 5.60
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.

c.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de penalització (i
seran anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
7. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de ONA (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix o l’element Tècnic de l’aparell se executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell AD:
1. Si a l’exercici hi ha més de 4 AD de valor 0,10: 0,30 punts
2. Més R dels permesos. 0,30 punts
c.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
c.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

d) Infantil A
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es permet 2 dificultats de 0,40.
Es poden utilitzar les Dificultats Corporals especifiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
GRUPS TÉCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF.
Les dificultats han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell (MÍNIM 1).
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) un
element d’aparell del G.F. o N.F. amb la no dominant (si falta s’anul·la la S). Valor únic
per la sèrie 0,30.

Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 2 R (no s’avalua els elements fora de norma) IGUAL QUE FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
AD: Màxim 4 de valor 0,10. (Mestries amb 1 sola base i 1 sol criteri).
AD: Il·limitades de valor 0,20 (Mestries amb 1 sola base i 2 criteris o 2 bases i 1 criteri),
també es permeten AD de valor 0,30-0,40
AD de 0,20 i 0,30-0,40 no hi ha ni mínim ni màxim.
Les bases permeses son GRUPS FONAMENTALS per les AD de valor 0,10 i per
les AD de valors 0,20 o 0,30-0,40: (G.F. i/o N.F.)
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3.30 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 2.50 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 5.80
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
d.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de penalització (i
seran anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
7. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de ONA (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix o l’element Tècnic de l’aparell se executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell AD:
1. Si a l’exercici hi ha més de 4 AD de valor 0,10: 0,30 punts
2. Més R dels permesos. 0,30 punts
d.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
d.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

e) Cadet A
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,40. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals especifiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
GRUPS TÉCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF.
Les dificultats han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell (MÍNIM 1).
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) un
element d’aparell del G.F. o N.F. amb la no dominant (si falta s’anul·la la S). Valor únic
per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 2 R (no s’avalua els elements fora de norma) IGUAL QUE FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
AD: Màxim 4 de valor 0,10. (Mestries amb 1 sola base i 1 sol criteri).
AD: Il·limitades de valor 0,20 (Mestries amb 1 sola base i 2 criteris o 2 bases i 1 criteri),
també es permeten AD de valor 0,30-0,40
AD de 0,20 i 0,30-0,40 no hi ha ni mínim ni màxim.
Les bases permeses son GRUPS FONAMENTALS per les AD de valor 0,10 i per
les AD de valors 0,20 o 0,30-0,40: (G.F. i/o N.F.)
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3.70 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 2.70 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 6.40
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
e.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de penalització (i
seran anul·lades)

5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
7. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de ONA (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix o l’element Tècnic de l’aparell se executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell AD:
e.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
e.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

f) Juvenil A
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,40. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals especifiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
GRUPS TÉCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF.
Les dificultats han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell (MÍNIM 1).
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament una sèrie de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) un
element d’aparell del G.F. o N.F. amb la no dominant (si falta s’anul·la la S). Valor únic
per la sèrie 0,30.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 2 R (no s’avalua els elements fora de norma) IGUAL QUE FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
AD: Màxim 4 de valor 0,10. (Mestries amb 1 sola base i 1 sol criteri).
AD: Il·limitades de valor 0,20 (Mestries amb 1 sola base i 2 criteris o 2 bases i 1 criteri),
també es permeten AD de valor 0,30-0,40

AD de 0,20 i 0,30-0,40 no hi ha ni mínim ni màxim.
Les bases permeses son GRUPS FONAMENTALS per les AD de valor 0,10 i per
les AD de valors 0,20 o 0,30-0,40: (G.F. i/o N.F.)
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3.70 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 2.70 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 6.40
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
f.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats.
4. Si a l’exercici, la gimnasta realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de penalització (i
seran anul·lades)
5. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
6. Element tècnic Fonamental, 0,30 de penalització per absència i per cada.
7. Si a l’exercici hi ha absència d’una Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix o l’element Tècnic de l’aparell se executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell AD:
f.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
f.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

CONJUNTS NIVELL B
a) Prebenjami B- Mans lliures
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 4. En l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MÍNIM 1 MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet
dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2
passades pel terra. Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb
i sense rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 2 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.70 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 1,40 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 3,10 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran
d’estar inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 1:45 a 2:00 minuts i podrà ser cantada.
a.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30

Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat AD:
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 2 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
a.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
a.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.
b) Benjamí B – Mans lliures
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 5. En l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per
cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet
dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2
passades pel terra. Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb
i sense rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 3 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.80 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 1,80 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 3,60 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran
d’estar inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 2:00 a 2:15 minuts i podrà ser cantada.
b.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 5 dificultats: 0,30 punts, i sols les 5 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.

3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat AD:
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 2 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
b.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
b.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.
c)

Aleví B – Mans lliures

Mínim3 dificultats corporals i màxim 6. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per
cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet
dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2
passades pel terra. Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb
i sense rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.90 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 2,20 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 4,10 punts

El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran
d’estar inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
c.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat AD:
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
c.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
c.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts
d)

Infantil B – Mans lliures

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. A l’exercici han d’estar presents les dificultats
de cada Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i
Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats
mixtes ja no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i
màxim 3. Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.

Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per
cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet
dur a terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2
passades pel terra. Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb
i sense rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 5 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.90 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 2,60 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 4,50 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran
d’estar inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
d.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat AD:
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 5 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
d.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
d.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts

e) Cadete B 5
Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a
escollir
Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats
mixtes ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació
de cada grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,40.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa i
màxim 3, Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor
únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grus tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb
i sense rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col· amb risc corporal.

El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3,00 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,00 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 6,00
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves, hauran
d’estar inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
e.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):

1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix o l’element Tècnic de l’aparell s’executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
e.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
e.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

f) Juvenil B 5
Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a
escollir
Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats
mixtes ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació
de cada grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,40.

Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i
màxim 3, Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor
únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº
6 Ona espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup
fonamentals de cada aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2,
Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a
més la possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS
INCREMENTAR VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix
canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb
i sense rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col·laboracions amb risc corporal.

El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3,00 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,00 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 6,00
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves,
hauran d’estar inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
f.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats
seran avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per
cada grup corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30
punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix o l’element Tecnic de l’aparell s’executa de manera idèntica
durant la BD, la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.

2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
f.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
f.3.) Nota d’execució:

La nota d’execució serà:

de 0.00 a 10.00 punts.

CONJUNTS NIVELL A
a)

Prebenjami-Mans lliures

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 4. En l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats mixtes ja
no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3.
Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 ona
espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet dur a
terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2 passades pel terra.
Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 2 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 2.50 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 1,40 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 3,90 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 1:45 a 2:00 minuts i podrà ser cantada.
a.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)

Dificultat AD:
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 2 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
a.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
a.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.
b) Benjami A- Mans lliures
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 5. En l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats mixtes ja
no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3.
Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 ona
espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet dur a
terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2 passades pel terra.
Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 3 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 2.80 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 1,80 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 4,60 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 2:00 a 2:15 minuts i podrà ser cantada.
b.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 5 dificultats: 0,30 punts, i sols les 5 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.

8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat AD:
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 2 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
b.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
b.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

c)

Aleví A 5

Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a escollir
Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada Grup
Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats mixtes
ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació de cada
grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,40.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3,
Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor únic per la sèrie
0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 Ona
espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC, coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grus tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a més la
possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS INCREMENTAR
VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.

Es podrà realitzar com a màxim 4 elements de col·laboració amb risc corporal.

El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3,80 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,40 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 7,20
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
c.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix o l’element Tècnic de l’aparell s’executa de manera idèntica durant la BD,
la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
c.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
c.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts

d) Infantil A 10
Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a escollir
Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada Grup
Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.

El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats mixtes
ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació de cada
grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,50.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3,
Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor únic per la sèrie
0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 Ona
espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC, coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grus tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a més la
possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS INCREMENTAR
VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col·laboracions amb risc corporal.
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 4,20 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,40 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 7,60
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
d.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.

8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix o l’element Tècnic de l’aparell s’executa de manera idèntica durant la BD,
la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
d.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
d.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

e)

Cadet A 5

Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a escollir
Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada Grup
Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats mixtes
ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació de cada
grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,50.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa i màxim 3,
Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor únic per la sèrie
0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 Ona
espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC, coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grus tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a més la
possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS INCREMENTAR
VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.

Es podrà realitzar com a màxim 5 col·laboracions amb risc corporal.
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 4,20 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,80 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 8,00
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
e.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix o l’element Tecnic de l’aparell s’executa de manera idèntica durant la BD,
la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 5 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
e. 2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
e.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

f) JUVENIL A 5
Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a escollir

Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada Grup
Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,30. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats mixtes
ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació de cada
grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,50.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3,
Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor únic per la sèrie
0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 Ona
espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC, coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grus tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a més la
possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS INCREMENTAR
VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 5 col·laboracions amb risc corporal.

El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 4,20 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,80 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 8,00
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 2:15 a 2:30 minuts i podrà ser cantada.
f.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).

6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix o l’element Tecnic de l’aparell s’executa de manera idèntica durant la BD,
la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 5 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
f.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
f.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

DUETS, TRIOS, QUARTETS
DUOS - TRIOS - QUARTETS - CATEGORIA ÚNICA
a)

Prebenjamí- Mans lliures

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 4. En l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats mixtes ja
no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 1 sèrie de passos de Dansa (S) i màxim 3.
Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 ona
espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet dur a
terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2 passades pel terra.
Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 3 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 2 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.70 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 1,40 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 3,10 punts
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.

a.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 4 dificultats: 0,30 punts, i sols les 4 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha absència de 1 Combinació de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 3 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 2 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
a.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
a.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.
b) Benjamí – Mans lliures
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 5. En l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats mixtes ja
no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3.
Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 ona
espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet dur a
terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2 passades pel terra.
Valor 0,20

Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 3 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.80 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 1,80 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 3,60 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 1:15 a 1:30 minuts i podrà ser cantada.
b.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 5 dificultats: 0,30 punts, i sols les 5 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 3 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
b.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
b.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

c)

Aleví – Mans lliures

Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. En l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.

S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats mixtes ja
no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3.
Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 ona
espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet dur a
terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2 passades pel terra.
Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.90 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 2,20 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 4,10 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 1:45 a 2:00 minuts i podrà ser cantada.
c.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.

c.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
c.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.
d) Infantil – Mans lliures
Mínim 3 dificultats corporals i màxim 6. En l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada
Grup Corporal (mínim 1, màxim 2 de cada grup corporal). Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
Corporals específiques de UCEC.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), tour lent (les dificultats mixtes ja
no existeixen).
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3.
Valor únic per la sèrie 0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 ona
espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC MÍNIM 1 MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
MAXIM 1 sèrie de 2 elements de rotació (R) combinats de forma directa. No es permet dur a
terme sèrie de dos rotacions amb eix vertical, p.ex. dos deboulés o de 2 passades pel terra.
Valor 0,20
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col·laboracions amb risc corporal. C
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà 1.90 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà 2,60 punts
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 4,50 punts
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tingui reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat
La duració de la música de l’exercici serà de 1:45 a 2:00 minuts i podrà ser cantada.
d.1.) Penalitzacions:
Dificultat Corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 6 dificultats: 0,30 punts, i sols les 6 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté més de 2 Dificultats de cada grup corporal. 0,30 punts
4. Si l’exercici, conté menys de 3 Dificultats. 0,30 punts.
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0.30 de
penalització (i seran anul·lades)
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts.
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts.
10. Més S dels permesos. 0,30 punts.

11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se repeteix, la Dificultat repetida no és vàlida (no penalitza)
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 5 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos. 0,30 punts.
d.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
d.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

e)

CADET 2/3/4

Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a escollir
Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada Grup
Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats mixtes
ja no existeixen)
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació de cada
grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,40.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa i màxim 3,
Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor únic per la sèrie
0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 Ona
espiral, i les ones de dificultad del codi UCEC, coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grus tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a més la
possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS INCREMENTAR
VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col·laboracions amb risc corporal.
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3,00 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,00 punts.

El valor màxim de la nota final de dificultat serà 6,00
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 1:45 a 2:00 minuts i podrà ser cantada.
e.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30
Si la BD se reparteix o l’element Tècnic de l’aparell s’executa de manera idèntica durant la BD,
la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
e.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
e.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

f)

Juvenil 2/3/4

Màxim 7 dificultats: 3 BD i 3 ED, l’altra dificultat pot ser corporal o d’intercanvi, a escollir
Mínim 3 dificultats corporals. A l’exercici han d’estar presents les dificultats de cada Grup
Corporal, Salts, Equilibris i Rotacions.
El valor màxim de les dificultats corporals serà de 0,10. Es poden utilitzar les Dificultats
corporals específiques de la UCEC.
No es podran fer dificultats de rotació múltiple (girs), ni tour lent, (les dificultats mixtes
ja no existeixen)

GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: No es obligatori la representació de cada
grup.
Les dificultats corporals han d’estar coordinades amb grup fonamentals de cada aparell I/O
altres grups tècnics de l’aparell.
S’avalua únicament la dificultat aïllada, no s’avalua la dificultat enllaçada amb ona o
preacrobacia.
Mínim 3 dificultats d’intercanvi.
El valor mínim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,20.
El valor màxim de les dificultats d’intercanvi serà de 0,40.
Cada exercici haurà de presentar obligatòriament 2 sèries de passos de Dansa (S) i màxim 3,
Obligatori realitzar un element d’aparell del G.F. (si falta s’anul·la la S) Valor únic per la sèrie
0,30. Si poden incloure “C” MAXIM 2 per cada sèrie.
Ones totals del cos (O) (de peu o en el terra), excepte equilibris nº 7 ona dorsal i gir nº 6 Ona
espiral, i les ones de dificultat del codi UCEC, coordinades amb grup fonamentals de cada
aparell I/O altres grups tècnics de l’aparell MINIM 1, MÀXIM 2, Valor 0,20 per cada
Màxim 1 R (no s’avalua els elements fora de norma) igual que FIG JUNIOR, però a més la
possibilitat d’utilitzar R1: UNA ROTACIÓ, AMB VALOR 0,10. PERMÉS INCREMENTAR
VALOR AMB CRITERIS DER Codi de Puntuació (en R1, no existeix canvi d’eix o de nivell).
Cada exercici tindrà com a mínim 4 elements de col·laboració entre les gimnastes amb i sense
rotació del cos.
Es podrà realitzar com a màxim 4 col·laboracions amb risc corporal.
El valor màxim de la nota final de dificultat corporal (BD) serà MAXIM 3,00 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat d’aparell (AD) serà MAXIM 3,00 punts.
El valor màxim de la nota final de dificultat serà 6,00
El conjunt estarà integrat per 5 gimnastes, en cas que es tinguin reserves, hauran d’estar
inscrites al conjunt pertinent amb anterioritat.
La duració de la música de l’exercici serà de 1:45 a 2:00 minuts i podrà ser cantada.
f.1.) Penalitzacions:
Dificultat corporal (BD):
1. Si l’exercici, conté més de 7 dificultats: 0,30 punts, i sols les 7 primeres dificultats seran
avaluades.
2. Si l’exercici, conté menys d’ 1 Dificultat de cada grup corporal. (Penalització per cada grup
corporal que falti) 0,30 punts.
3. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats corporals 0,30.
4. Si l’exercici, conté menys de 3 o 4 Dificultats d’intercanvi, 0,30
5. Si a l’exercici, una gimnasta o gimnastes realitza una Dificultat prohibida. 0,30 de
penalització (i seran anul·lades).
6. Dificultat amb “tour lent” (Penalització 0,30 punts i serà anul·lada)
7. Si a l’exercici hi ha menys de 2 Combinacions de Passos de Dansa (S). 0,30 punts.
8. Si a l’exercici hi ha absència de Ona (O): 0,30 punts
9. Més Ones de les permeses. 0,30 punts
10. Més S dels permesos. 0,30 punts
11. Ona o Preacrobàcia enllaçada a una Dificultat. 0,30

Si la BD se reparteix o l’element Tecnic de l’aparell s’executa de manera idèntica durant la BD,
la Dificultat repetida no és vàlida i NO penalitza.
Dificultat d’aparell (AD):
1. Si a l’exercici hi ha menys de 4 col·laboracions: 0,30 punts.
2. Si a l’exercici hi ha més de 4 col·laboracions de risc: 0,30 punts.
3. Més R dels permesos: 0,30 punts
f.2.) Execució: S’avaluaran Faltes artístiques + Faltes tècniques.
f.3.) Nota d’execució: La nota d’execució serà: de 0.00 a 10.00 punts.

ANNEX II:
APARELLS
RÍTMICA

APARELLS GIMNÀSTICA RÍTMICA

INDIVIDUAL B

INDIVIDUAL A

INDIVIDUAL NIVELL OBERT 2017-2018 programa Copa V

CONJUNTS B

CONJUNTS A

CONJUNTS NIVELL OBERT 2017-2018 Programa Copa V

DUETS TRIOS I QUARTETS

QUADRES RESUM

INDIVIDUAL NIVELL B - MANS LLIURES / CERCOL (CADET- JUVENIL) 2017 - 2018
CATEGORIA

PREBENJAMÍ

MÚSICA

1:00 - 1: 15

BENJAMÍ

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

JUVENIL

1:15 - 1: 30

DIFICULTAT
Valor màxim

1.90

PENALITZACIÓ

2.50

2.60

2.60

4.40

4.40

Mín. 3 – Màx.
4
Dificultats Corporals (BD)
VALOR: 0.10
Passos de Dansa (S)
Ones totals del cos
Elem. Dinàmics Rotació ®

Dificultats Aparell (AD)

Mín. 3 - Màx. Mín. 3 - Màx. Mín. 3 - Màx.
5
6
6
Mín. 3 - Màx. 5
Mín. 3 - Màx. 5
Mín. 1 de cada grup corporal, màxim segons Normativa
BD Codi FIG en vigor i Taula dificultats corporals addicionals UCEC 2017-2018
GRUPS TÈCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF (CADET- JUVENIL)
Segons Normativa (Valor 0.30) - Requisits codi FIG
Segons Normativa (Valor 0.20)

0.30 per menys de 3
0.30 per mes BD de les permeses
amb valor superior a 0.10

Min.1-Màxim 2 sèries de 2 elements de rotació (Valor 0.20)

Segons Normativa (Valor 0.10-0,20-0,30) CADET / JUVENIL

Màxim 2 R
Màxim 4 de valor 0,10
Il·limitades de valor 0,20 /0,30

NOTA FINAL
Nota màx. possible

11.90

12.50

12.60
12.60
14.40
Bonificació UCEC 4,00 punts

més de 4 AD de valor 0,10: 0,30 punts
-0.30 p/c

10.00 punts

Valor màxim

0.30 per mes o menys dels exigits
0.30 per menys o mes dels exigits
Més R dels permesos. 0,30 punts
Si hi ha absència de R.: 0,30 p. (M.LL-)

Veure taula adjunta
EXECUCIÓ

Elements Prohibits

0.30 p/c un que falti

14.40
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INDIVIDUAL NIVELL A- MANS LLIURES / APARELL
CATEGORIA
MÚSICA

PREBENJAMÍ

M.LL.

BENJAMÍ

ALEVÍ

1:00 - 1: 15

INFANTIL

CADET

2017 - 2018
JUVENIL

1:15 - 1: 30

DIFICULTAT
Valor màxim

2.70

5.00

Dificultats Corporals (BD)

5.60

0.30 per menys de 3
5.80

6.40

6.40

Mín. 3 – Màx.
Mín. 3 – Màx. Mín. 3 – Màx.
Mín. 3 – Màx. 6
6
6
6
Mín. 1 de cada grup corporal, màxim segons Normativa
BD Codi FIG en vigor i Taula dificultats corporals addicionals UCEC 2017-2018
GRUPS TÉCNICS FONAMENTALS de l’aparell: MÍNIM 1 DE CADA GF (MENYS PREBENJAMI)

Mín. 3 – Màx. 4

Mín. 3 – Màx. 5

Segons Normativa (Valor 0.30) - Requisits codi FIG

Ones totals del cos

Segons Normativa (Valor 0.20)

Elem. Dinàmics Rotació ®

Màxim 1 o 2 sèries de 2 elements de rotació, SEGONS CATEGORIA (Valor 0.20)

Elements Prohibits

Il·limitades de valor 0,20
/0,30/0.40

Veure taula adjunta

10.00 punts
NOTA FINAL

Nota màx. possible

12.70

15.00

15.60

0.30 p/c un que falti

més de 4 AD de valor 0,10.: 0,30
punts
-0.30 p/c

EXECUCIÓ
Valor màxim

valor superior a 0.10

. Més R dels permesos. 0,30
punts

Màxim 4 de valor 0,10
Segons Normativa (Valor 0.10-0,20-0,30-O.40)

0.30 per més BD de les
permeses amb

0.30 per més o menys dels
exigits
0.30 per menys o més dels
exigits

Passos de Dansa (S)

Dificultats Aparell (AD)

PENALITZACIÓ

15.80

16.40

16.40

Bonificació UCEC 4,00 punts
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CONJUNT NIVELL B - MANS LLIURES / CERCOL (CADET- JUVENIL) 2017 - 2018
CATEGORIA

PREBENJAMÍ

BENJAMÍ

MÚSICA

1:45 - 2:00

2:00 - 2:15

Valor màxim

3.10
Mín. 3 – Màx. 4

Dificultats Corporals (BD)
VALOR: 0.10
Dificultats
Intercanvi (ED)

ALEVÍ

CADET 5

INFANTIL

PENALITZACIÓ

2:15 - 2: 30

DIFICULTAT
4.10
4.50

3.60

JUVENIL 5

0.30 per menys de 3

6.00

6.00

Màx. 7/ 3 o 4 BD-3 Màx. 7/ 3 o 4 BD-3 o
o 4 ED
4 ED
Mín. 1 de cada grup corporal, màxim segons Normativa

Mín. 3 – Màx. 5 Mín. 3 – Màx. 6 Mín. 3 – Màx. 6

BD Codi FIG en vigor i Taula dificultats corporals addicionals UCEC 2017-2018

0.30 per més BD de les permeses amb
valor superior a 0.10
0.30 p/c un que falti

3 o 4 Intercanvis

0.30:menys d’ 3 Dificultats d’intercanvi/

Mínim 3

0.30:més de 4 Dificultats d’intercanvi/

Passos de Dansa (S)

Segons Normativa (Valor 0.30) - Requisits codi FIG

0.30 per més o menys dels exigits

Ones totals del cos

Segons Normativa (Valor 0.20)

0.30 per menys o més dels exigits

Elem. Dinàmics Rotació ®

Màxim 1 sèrie de 2 elements de rotació (Valor 0.20)

Col·laboracions

Segons Normativa i Categoria

Elements Prohibits

Veure taula adjunta

. Més R dels permesos. 0,30 punts
Si hi ha absència de R.: 0,30 p. (M.LL-)
menys de 4 col·laboracions.: 0,30 punts
Més col·laboracions de risc.: 0,30 punts
-0.30 p/c

EXECUCIÓ

10.00 punts

Valor màxim

NOTA FINAL
Nota màx. possible

13.10

13.60

14.10

14.50

16.00

16.00

Bonificació UCEC 4,00 punts
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CONJUNT NIVELL A - MANS LLIURES / APARELLS
CATEGORIA
MÚSICA

PREBENJAMÍ M.LL. BENJAMÍ M.LL ALEVÍ 5
1:45 - 2:00

INFANTIL 10

2:00-2:15

CADET 5

2017 - 2018

JUVENIL 5

PENALITZACIÓ

2:15 - 2: 30

DIFICULTAT
Valor màxim

3.90
Mín. 3 – Màx. 4

Dificultats Corporals
(BD)

0.30 per menys de 3

4.60
7.20
7.60
8.00
8.00
Mín.3 – Màx. 5
Màxim 7 dif./ 3 o 4 BD-3 o 4 ED
Mín. 1 de cada grup corporal, màxim segons Normativa

0.30 p/c un que falti

BD Codi FIG en vigor i Taula dificultats corporals addicionals UCEC 2017-2018

Dificultats
Intercanvi (ED)
Passos de Dansa (S)
Ones totals del cos

3 o 4 Intercanvis
Mínim 3
Segons Normativa (Valor 0.30) - Requisits codi FIG
Segons Normativa (Valor 0.20)

Elem. Dinàmics
Rotació ®

Màxim 1 sèrie de 2 elements de rotació (Valor 0.20)

Col·laboracions

Segons Normativa i Categoria

Elements Prohibits

Veure taula adjunta

Valor màxim

Nota màx. possible

0.30 per més BD de les permeses amb
valor superior a 0.10

13.90

14.60

EXECUCIÓ
10.00 punts
NOTA FINAL
17.20
17.60

18.00

0.30:menys d’ 3 Dificultats d’intercanvi/
0.30: més de 4 Dificultats d’intercanvi/
0.30 per més o menys dels exigits
0.30 per menys o més dels exigits
. Més R dels permesos. 0,30 punts
Si hi ha absència de R.: 0,30 p. (M.LL-)
menys de 4 col·laboracions.: 0,30 punts
més col·laboracions de risc: 0,30 punts
-0.30 p/c

18.00

Bonificació UCEC 4,00 punts
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D/T/Q - MANS LLIURES / CERCOL (CADET- JUVENIL) 2017 - 2018
CATEGORIA

PREBENJAMÍ

BENJAMÍ

MÚSICA

1:15 - 1:30

1:15 - 1:30

Valor màxim

3.10
Mín. 3 – Màx. 4

Dificultats Corporals (BD)
VALOR: 0.10
Dificultats
Intercanvi (ED)

ALEVÍ

CADET 2/3/4

INFANTIL

PENALITZACIÓ

1:45 - 2:00

DIFICULTAT
4.10
4.50

3.60

JUVENIL 2/3/4

0.30 per menys de 3

6.00

Màx. 7/ 3 o 4 BD-3
o 4 ED
Mín. 1 de cada grup corporal, màxim segons Normativa

Mín. 3 – Màx. 5 Mín. 3 – Màx. 6 Mín. 3 – Màx. 6

6.00

0.30 per més BD de les permeses amb

Màx.7/ 3 o 4 BD-3 o 4
ED

valor superior a 0.10
0.30 p/c un que falti

BD Codi FIG en vigor i Taula dificultats corporals addicionals UCEC 2017-2018
3 o 4 Intercanvis

0.30:menys d’ 3 Dificultats d’intercanvi/

Mínim 3

0.30:més de 4 Dificultats d’intercanvi/

Passos de Dansa (S)

Segons Normativa (Valor 0.30) - Requisits codi FIG

0.30 per més o menys dels exigits

Ones totals del cos

Segons Normativa (Valor 0.20)

0.30 per menys o més dels exigits

Elem. Dinàmics Rotació ®

Màxim 1 sèrie de 2 elements de rotació (Valor 0.20)

Col·laboracions

Segons Normativa i Categoria

Elements Prohibits

Veure taula adjunta

. Més R dels permesos. 0,30 punts
Si hi ha absència de R.: 0,30 p. (M.LL-)
menys de 4 col·laboracions.: 0,30 punts
Més col·laboracions de risc.: 0,30 punts
-0.30 p/c

EXECUCIÓ

10.00 punts

Valor màxim

NOTA FINAL
Nota màx. possible

13.10

13.60

14.10

14.50

16.00

16.00

Bonificació UCEC 4,00 punts
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2.14.

Normativa tècnica

HANDBOL I MINIHANDBOL
2.14.1. Quadre resum del reglament per categories
Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Jugadors/es
necessaris per
inscriure un
equip

Mínim: 7 jugadors/es

Mínim: 9 jugadors/es

Jugadors/es
inscrits a l’acta

Mínim: 5 jugadors/es
Màxim: 12 jugadors/es

Mínim: 7 jugadors/es
Màxim: 14 jugadors/es

Jugadors/es en
pista

Terreny de joc

Porteria

El nombre de jugadors/es per
començar un partit i a pista serà de
5.
Es suspendrà el partit en el moment
que algun dels dos equips es quedi a
pista amb 2 jugadors/es de pista.
Resultat del partit:
L’equip que es queda amb 2
jugadors/es se li donaran per perduts
tots els quarts que quedin fins al final
(inclòs el quart on s’ha produït la
situació), però es respectarà el
resultat dels altres quarts ja jugats.
Llargada: de 20 a 28 metres
Amplada: de 13 a 15 metres
3 x 1,60 metres, amb un sistema
perquè no tombi (subjecta a terra) en
categories prebenjamí i benjamí.
3 x 1,80 metres, amb un sistema
perquè no tombi (subjecta a terra) en
categoria aleví.

El nombre de jugadors/es per
començar un partit i a pista serà de 7.
Es suspendrà el partit en el moment
que algun dels dos equips es quedi a
pista amb 2 jugadors/es de pista.
Aquesta circumstància es resoldrà
amb partit perdut per l’equip infractor.

40 metres x 20 metres

3 x 2 metres, amb un sistema perquè
no tombi (subjecta a terra).

Prebenjamí i benjamí: diàmetre de 44
cm i pes de 200 a 290 grs (talla 00).
Aleví: diàmetre de 48 a 50 cm i pes
de 300 a 315 grs (talla 0).

Infantil + cadet femení: diàmetre de 50
a 52 cm i pes de 300 a 315 grs (talla
1).
Cadet masculí + juvenil femení:
diàmetre de 54 a 56 cm i pes de 325 a
400 grs.
Juvenil masculí: diàmetre de 58 a 60
cm i pes de 425 a 475 grs.

Durada del
partit

4 períodes de 10 minuts

Infantil: 4 períodes de 12 minuts
Cadet/juvenil: 4 períodes de 15 minuts

Durada dels
descansos

2’ + 5’ + 2’

Pilota
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Aspecte
tècnic
Inici del
període
Canvi de camp

Alineació

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Salt a mig camp en el primer període i sacada a mig camp de forma alternativa
en els altres 3 períodes.
Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.
Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran
d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit de joc.
Sense màxim.

Substitucions

Temps morts

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o
desqualificació.
En el 4t període i període extra, en el cas que n’hi hagi, es podran concedir
substitucions, però en cap cas defensa-atac.
1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i
equip no acumulables.

Substàncies
adhesives

No estan permeses.

Represa del
joc després
d’un gol

L’efectuarà el porter des de dins de la
seva pròpia àrea, trepitjant la línia de
3 metres, i sense necessitat que el
tutor/a de joc assenyali l’inici.

S’efectuarà a mig camp.

Penal

El llançament el farà efectiu el
jugador/a que ha rebut la falta. En cas
de lesió, l’efectuarà el seu substitut/a.

El llançament el farà efectiu qualsevol
jugador/a en pista.

Les exclusions seran d’1 minut.

Les exclusions seran de 2 minuts.

La tercera exclusió d’un mateix
jugador/a durant el partit suposarà la
seva desqualificació del partit.

La tercera exclusió d’un mateix
jugador/a durant el partit suposarà la
seva desqualificació del partit.

Exclusions

No estan permeses les defenses
mixtes.
Defensa

Només està permesa la defensa
individual a tot el camp.

Al 4rt període no es podran realitzar
canvis defensa-atac.
Està permesa la defensa zonal,
excepte per la categoria Infantil, en què
haurà d’efectuar-se com a mínim en 2
línies.
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Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Les accions bàsiques següents seran d'aplicació obligatòria per part de tots els
agents i estaran controlades pel tutor/a de joc:
Accions
bàsiques de
valors

 Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
 Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/ques i esportistes.
 Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
 Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i evitar portar
complements que poden suposar perill físic pels esportistes.

No existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es
Períodes extres contemplaran els períodes extres: Es jugaran tants períodes de 5’ com faci falta
fins desfer l’empat.

2.14.2. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre
qualsevol dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta
normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de
participació a TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en
les categories de primària, segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui
utilitzant el sistema paral·lel de puntuació i classificació, els guardons
corresponents als valors hauran de ser els mateixos que els corresponents als
resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
2.14.3. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació
que s’especifica a continuació en funció de les categories:
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PREBENJAMÍ, BENJAMÍ

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT
Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada període
comença de 0):
-

Període guanyat: 3 punts

-

Període perdut: 1 punt

-

Període empatat: 2 punts

- El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT

INFANTIL, CADET,
JUVENIL

ALEVÍ

Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada
període comença de 0):
Període guanyat: 3 punts
Període perdut: 1 punt
Període empatat: 2 punts
El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.
PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

El resultat final del partit es realitzarà amb la
suma dels gols de cada equip al finalitzar
el partit (puntuació continuada):
Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 2 punts
Partit perdut: 1 punt

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els
guardons següents:
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- medalles als 3 primers equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers equips de la
classificació en valors de cada categoria i gènere.
- En els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers
equips de la classificació integrada de cada sexe.

2.14.4. SISTEMA DE DESEMPAT
A la Final Nacional no s’accepta l’empat, i es desempatarà:
LLIGA:
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre
els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor, tenint en compte
però tots els altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà
aplicant els següents sistemes de desempat:
-

per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips
segons els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi
haguessin participat.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra,
considerant només els partits jugats entre els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts,
considerant tots els partits del campionat.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

ELIMINATÒRIES O FINALS NACIONALS:
Minihandbol* i handbol
En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1
període extra de 5 minuts.
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Durant el període extra no es podran demanar temps morts.
Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors.
L’equip que tingui més puntuació de valors, guanyarà el partit.
*Fins a la categoria Aleví, en minihandbol, en cas de necessitar un 5é període per
desempatar el partit, aquest a efectes de puntuació es comptabilitzarà com un període més.
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9.
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2.15.

Normativa tècnica de

MINIBÀSQUET I BÀSQUET
2.15.1. Quadre resum del reglament per categories
Aspecte
tècnic
Jugadors/es
per formar un
equip
Jugadors/es
inscrits a
l’acta

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

El número mínim de jugadors/es per formar un equip és de 7. Les excepcions hauran
de passar pel Comitè Organitzador.
Mínim: 5 jugadors/es
Màxim: 12 jugadors/es
El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 5.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi a pista amb
3 jugadors/es.

Jugadors/es
en pista

Uniforme de
joc
Terreny de joc

Cistella

Resultat del partit:
L’equip que es queda amb 3
jugadors/es se li donaran per perduts
tots els quarts que quedin fins al final
(inclòs el quart on s’ha produït la
situació), però es respectarà el resultat
dels altres quarts ja jugats.

Resultat del partit:
Serà de +50 per l’altre equip, però sempre
es respectaran els punts aconseguits per
l’equip infractor.

Tots els jugadors/es d’un equip portaran l’uniforme amb els mateixos colors i
numerats per la part posterior de la samarreta.
25,60 metres x 15 metres
S’accepten també les mides:
24m x 14m; 22m x 13m; 20m x 12m

28 metres x 15 metres
S’accepten també les mides:
26m x 14m; 24m x 13m

Diàmetre del cèrcol: 45 cm
Alçada: 260 cm.

Diàmetre del cèrcol: 45 cm
Alçada: 305 cm.

Pilota

Femení: pilota número 6
Pilota de minibàsquet del número 5.
Masculí: pilota número 7
De superfície externa de cuir, goma o
De superfície externa de cuir, goma o
material sintètic
material sintètic

Durada del
partit

4 períodes de 10 minuts
No existeixen períodes extres (s’accepta l’empat), excepte en el format eliminatòries,
en el que es jugaran tants períodes de 5’ com faci falta fins desfer l’empat.

Durada dels
descansos

2’ + 5’ + 2’

Canvi de
camp

Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.
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Aspecte
tècnic
Inici del
període

“Alternança
de quarts”

Aturada del
rellotge

Alineació

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Salt entre dos al 1er quart i després norma “alternança de quarts”.
Cada quart (excepte al 1er que es farà salt entre dos) s’alternarà l’equip que
comença tenint la possessió de la pilota.
L’inici dels següents quarts es farà amb una sacada de banda des del mig del camp
(un peu a cada banda).
L’alternança la controlarà el/la tutor/a de joc.
El rellotge només s’aturarà en els següents casos:
- Durant els temps morts.
- Quan un jugador/a cometi la 5a falta personal o sigui desqualificat.
- A indicació del tutor/a de joc.
- Al finalitzar cada període o períodes extres.
Falta personal penalitzada amb tirs lliures.
Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran
d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit de joc.

Substitucions

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per canviar un
jugador/a lesionat/ada, desqualificat/ada, o que hagi comès la seva 5a falta
personal.
Es considera que un jugador/a ha participat en un període quan hi ha intervingut, ni
que sigui durant un temps mínim.
En el 4t període i períodes extres es podran concedir substitucions.

Cistella de 3
punts

Un bàsquet de camp val 3 punts, si el
llançament s’inicia i finalitza amb els
dos peus del llançador fora de la
zona de 3 segons i sense trepitjar les
línies que la delimiten.

Temps morts

Regla dels 8”

Regla dels 3”
a la zona

Un bàsquet de camp val 3 punts, si el
llançament s’inicia amb els dos peus del
llançador fora de la zona de 3 punts i
sense trepitjar les línies que la delimiten.

1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i
equip no acumulables.
- Els temps morts es podran concedir després que l’àrbitre faci sonar el xiulet per
qualsevol infracció de les regles o per treure de fora.
- A un equip se li pot concedir temps mort sense tenir la possessió de la pilota
- Després de cistella només es concedirà temps mort a l’equip a qui li han fet la
cistella.
Quan un jugador d’un equip a la seva
pista de darrera obtingui el control d’una
No s’aplica.
pilota, aquest equip haurà de fer que la
pilota passi a la pista davantera en
menys de 8”.
Només s’aplicarà a la categoria Aleví,
si després d’avisar el jugador continua
infringint la norma.

Un jugador no ha de romandre més de 3”
consecutius a l’àrea restringida dels
adversaris (ampolla), mentre el seu
equip té el control de la pilota.
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Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

“Alternança
de lluites”

Desprès de la 1a lluita (que serà possessió per l’equip que estigui defensant)
s’alternarà la possessió de la pilota.
El joc es reprendrà amb una sacada de banda des del punt més pròxim a on s’ha
produït la lluita.
Aquesta alternança es controlarà des de la taula d’anotador amb una fletxa que
s’anirà girant per indicar-ho.

Retenció de la
pilota

Cada cop que durant el partit es produeixi una retenció de pilota, s’aplicarà la
norma “alternança de lluites”.

Tirs lliures

Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes d’equip a partir de la 4a (és a dir, a
la 5a falta ja es tiren tirs lliures).

Passivitat
10” / 24”

Regla dels 10” (també per Infantil):
Davant una renúncia expressa a fer
bàsquet, el tutor/a de joc (àrbitre i
jutge/essa) farà constar de manera
visible un compte enrere de 10” per tal
de llançar a cistella.

Regla dels 24” (NO per Infantil):
Quan un jugador d’un equip pren la pilota
en el terreny de joc, aquest equip ha de
llançar a cistella dins dels 24” següents.

Defensa
il·legal

(també per Infantil)
NO està permesa la defensa en zona
al mig camp defensiu.
La defensa il·legal es sancionarà amb
1 tir lliure i possessió de pilota a mig
camp per l’equip contrari al que ha
comés la infracció.

Està permesa la defensa en zona al mig
camp defensiu, excepte per la categoria
Infantil.

Les accions bàsiques següents seran d'aplicació obligatòria per part de tots els
agents i estaran controlades pel tutor/a de joc:
Accions
bàsiques de
valors

 Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
 Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/ques i esportistes.
 Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
 Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i evitar portar
complements que poden suposar perill físic pels esportistes.

2.15.2. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
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c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
2.3.3. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació que
s’especifica a continuació en funció de les categories:
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PREBENJAMÍ, BENJAMÍ

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT
Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la
de valors:
- El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada
període comença de 0):
 Període guanyat: 3 punts
 Període perdut: 1 punt
 Període empatat: 2 punts
El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.
CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT

ALEVÍ

Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la
de valors:
 El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada
període comença de 0):
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts

El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.

INFANTIL, CADET, JUVENIL

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

El tempteig dels punts aconseguit
serà arrossegat durant els 4 períodes,
i s’aplicarà la regla +50.
El tempteig final tindrà una diferència
màxima de 50 punts, respectant
sempre els punts aconseguits per
l’equip que n’hagi anotat menys. En
aquest cas, es deixarà d’anotar els Es realitzarà segons el sistema paral·lel de l’
punts de l’equip que va guanyant i apartat 1.5.3. de la normativa general.
només s’apuntaran els de l’altre
equip. Al final del partit s’aplicarà +50.
La classificació de la competició es
realitzarà amb la puntuació següent:
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 2 punts
Partit perdut: 1 punt
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b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:


medalles als 3 primers equips de la classificació esportiva de cada categoria i gènere.

 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers equips de la
classificació en valors de cada categoria i gènere.
 En les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips de la
classificació integrada de cada sexe.
2.3.4. SISTEMA DE DESEMPAT
A la Final Nacional no s’accepta l’empat, i es desempatarà:
LLIGA:
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents
sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips
implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor, tenint en compte però tots els
altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat:
-

per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els
resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra, considerant només els
partits jugats entre els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts, considerant tots els
partits del campionat.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

ELIMINATÒRIES O FINALS NACIONALS:
Minibàsquet* i bàsquet
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En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1 període extra de
5 minuts.
Durant el període extra no es podran demanar temps morts.
Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors. L’equip que tingui
més puntuació de valors, guanyarà el partit.
*Fins a la categoria Aleví, en minibàsquet, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el partit,
aquest a efectes de puntuació es comptabilitzarà com un període més.
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9.
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2.16.

Normativa tècnica de

MINIVOLEIBOL I VOLEIBOL
2.16.1. Quadre resum del reglament per categories
Aspecte
PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ
tècnic
Jugadors/es
necessaris per
inscriure un
equip
Jugadors/es
inscrits a
l’acta

Jugadors/es
en pista

Terreny de joc

Alçada de la
xarxa

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Mínim: 6 jugadors/es

Mínim: 8 jugadors/es

Mínim: 4 jugadors/es
Màxim: 10 jugadors/es

Mínim: 6 jugadors/es
Màxim: 12 jugadors/es

El nombre de jugadors/es per
començar un partit i a pista serà de
4.
El nombre de jugadors/es per
Es suspendrà el partit en el moment
començar un partit i a pista serà de 6.
que algun dels dos equips es quedi
Es suspendrà el partit en el moment
a pista amb 3 jugadors/es.
que algun dels dos equips es quedi a
Resultat del partit:
pista amb 5 jugadors/es.
L’equip que es queda amb 3
Resultat del partit:
jugadors/es se li donaran per
Serà de +50 per l’altre equip, però
perduts tots els quarts que quedin
sempre es respectaran els punts
fina al final (inclòs el quart on s’ha
aconseguits per l’equip infractor.
produït la situació), però es
respectarà el resultat dels altres
quarts ja jugats.
Llargada: 12 metres
Llargada: 18 metres
Amplada: 6 metres
Amplada: 9 metres
Dividit en 2 parts iguals i amb una zona de seguretat de 3 metres (2 metres a
minivoleibol).
Alçada lliure d’obstacles: mínim 7 metres des de la superfície (5 metres a
minivoleibol).
Infantil femení: 2,10 metres.
Infantil masculí: 2,24 metres.
Prebenjamí i benjamí: 2 metres.
Cadet femení: 2,18 metres.
Aleví: 2,10 metres.
Cadet masculí: 2,37 metres.
Juvenil femení: 2,24 metres.
Juvenil masculí: 2,43 metres.

Pilota

Adaptada a l’edat dels participants
(soft)

Diàmetre: de 65 a 67 cm.

Durada del
partit

4 sets/períodes a 15 punts (amb 2
punts de diferència).

4 sets/ períodes a 19 punts (amb 2
punts de diferència).

Durada dels
descansos

3’ entre cadascun dels períodes

Canvi de
camp

Els equips canviaran de camp a la finalització de cada set o període.
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Aspecte
tècnic

Alineació

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran
d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit de joc.
Sense màxim.

Substitucions

Es concediran substitucions únicament en el quart període, excepte per lesió a
criteri del tutor/a de joc.

Temps morts

2 temps morts de 30 segons per període i equip, no acumulables.
El servei serà únicament per baix.

Servei

Recepció

Jugador/a
lliure

Lliure.

Cada jugador/a podrà realitzar un màxim de 3 serveis consecutius, i després hi
haurà una rotació obligatòria, i el proper servei el realitzarà el company/a a qui
correspongui després de la rotació.
El primer toc de l’equip ha de ser
obligatòriament de mà baixa, i el toc
de dits es considera, per tant, falta.

Lliure (només s’aplicarà a les
categories Cadet i Juvenil)

En la categoria prebenjamí es
permetrà retenir la pilota en el toc
(recepció i construcció).
Cap jugador/a podrà portar a terme aquesta funció durant el partit.

Les accions bàsiques següents seran d'aplicació obligatòria per part de tots els
agents i estaran controlades pel tutor/a de joc:
Accions
bàsiques de
valors

 Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
 Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/ques i esportistes.
 Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
 Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i evitar portar
complements que poden suposar perill físic pels esportistes.

Desempat

No existeixen perdíodes extres (s’accepta l’empat) excepte en el format
eliminatòries es contemplaran els períodes extres: Es jugarà un cinquè set extra
a 11 punts (amb 2 punts de diferencia) i guanyarà l’equip qui més sets hagi
guanyat.

2.16.2. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
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b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
2.16.3. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació que
s’especifica a continuació en funció de les categories:

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT
Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
EL resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
- El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada període
comença de 0):
-

Període guanyat: 3 punts

-

Període perdut: 1 punt

-

Període empatat: 2 punts

- El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors.

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT

ALEVÍ

Es realitzarà segons el sistema integrat de l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de
valors:
- El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada
període comença de 0)
Període guanyat:3 punts
Període perdut: 1 punt
Període empatat: 2 punts
- El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors
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INFANTIL, CADET,JUVENIL

PREB
ENJA
MÍ,
BENJ
AMÍ

CLASSIFICACIÓ SEGONS EL SISTEMA INTEGRAT
PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
ESPORTIVA

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE
VALORS

Cada període/set comença de 0.
Puntuació per períodes/set:
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
La puntuació final serà la suma del resultat Es realitzarà segons el sistema paral·lel de
final de cada període (12-4, 10-6 o 8-8) i l’apartat 1.5.3. de la normativa general.
per la classificació de lligues i campionats la
puntuació serà:
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 2 punts
Partit perdut: 1 punt

b) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
- medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips de la
classificació en valors de cada categoria i gènere.
- en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips de la
classificació integrada de cada sexe.
2.16.4 SISTEMA DE DESEMPAT
A la Final Nacional no s’accepta l’empat, i es desempatarà:
LLIGA:
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents
sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips
implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor, tenint en compte però tots els
altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors
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Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat:
-

per llur ordre i caràcter excloent:
o

per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els
resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.

o

per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra, considerant només els
partits jugats entre els equips implicats.

o

per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts, considerant tots els
partits del campionat.

o

l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.

o

l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

ELIMINATÒRIES o FINALS NACIONALS:
Mini-voleibol
Es jugaran partits de 4 sets a 15 punts (amb 2 de diferència). En cas d’empat es jugarà un 5è set
de 11 punts (amb 2 de diferència). Guanyarà el partit el qui guanyi més sets.
Voleibol
Es jugaran partits al millor de 4 sets a 19 punts (amb 2 de diferència). En cas d’empat es jugarà un
5è set a 11 punts (amb 2 de diferència). Guanyarà el partit el guanyi més sets.
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2.17.

Normativa tècnica de NATACIÓ

2.17.1. Modalitats
a) Individual: masculí i femení
b) Relleus: equips mixtos de 4 components, per la qual s’estableix el següent nombre de
nedadors/es:


2 masculins + 2 femenins (amb opció de 2 reserves: 1 masculí i 1 femení)

2.17.2. Sistema de competició
Tant en individual com en equips/relleus es duran a terme sèries contra cronòmetre per configurar
les classificacions de les diferents categories i sexes.
Competició individual. Femení i masculí.

Categoria

Lliures

Esquena

Braça

Papallona

Prebenjamí

25 metres

25 metres

25 metres

---

Benjamí

25 metres

25 metres

25 metres

---

Aleví

50 metres

50 metres

50 metres

50 metres

Infantil

100 metres

100 metres

100 metres

100 metres

Cadet

100 metres

100 metres

100 metres

100 metres

Juvenil

100 metres

100 metres

100 metres

100 metres

Competició relleus. Modalitat Mixta.

Categoria

Relleus

Prebenjamí

4 x 25 metres

Benjamí

4 x 25 metres

Aleví

4 x 25 metres

Infantil

4 x 50 metres

Cadet

4 x 50 metres

Juvenil

4 x 50 metres

2.17.3. Sortides
En totes les proves només es podrà dura a terme una sortida nul·la. La segona sortida nul·la,
sigui del nedador/a que sigui, representarà una penalització de 10” a 20” de la prova.
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En les proves d’estil lliure, braça, papallona i relleus, la sortida es farà des de dalt a través d’un salt
de cap.
En les proves d’esquena es faran des de dintre l’aigua. Els/les nedadors/es es col·locaran a l’aigua i
s’alinearan de cara a l’extrem de sortida, agafant amb les 2 mans l’estrep de sortida.
No es poden posar al damunt del sobreeixidor, o recolzar els dits dels peus sobre el marge del
sobreeixidor.
En relleus, serà penalitzat amb 15” a cada nedador/a de l’equip que realitzi una sortida anticipada
abans que el/la company/a de l’equip, que està nedant, toqui la paret.
2.17.4. Estils
Lliure
L’acció consisteix en un moviment d’un braç que es mou en l'aire amb el palmell cap avall disposat
a ingressar a l'aigua, alhora l’altre braç avança per sota l’aigua. El moviment de les cames és un
bateig de peus alternats que es mouen a partir de la articulació del maluc amb moviments alterns.
Durant la cursa el nedador haurà de trencar la superfície de l’aigua amb alguna part del seu cos.
En els viratges ha de tocar la paret amb qualsevol part del cos i trencar la superfície de l’aigua.
Després del viratge i de la sortida serà una de les excepcions que el nedador podrà estar submergit
completament fins a una distància de 10 m, en aquest punt el cap ha de sortir fora de l’aigua.
A l’arribada, ha de tocar la paret amb qualsevol part del seu cos.
Esquena
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) marcarà la senyal d’entrar a l’aigua dels nedadors i s’alienaran
de cara a l’extrem de sortida, agafant amb les dues mans els estreps de sortida. No es pot recolzar
els dits dels peus sobre el marge del sobreeixidor. El nedador s’impulsarà i nedarà d’esquena
durant tota la cursa on alguna part del cos ha de trencar la superfície de l’aigua. La posició normal
de l’esquena pot incloure un moviment rotatiu del cos sense arribar als 90 graus de l’horitzontal.
Al viratge en executar el gir cal que qualsevol part del cos del nedador toqui la paret. Les espatlles
es poden girar més enllà de la vertical del pit, i aleshores es pot fer un moviment immediat i continu
de tracció amb un braç o simultani amb els dos braços, per tal de començar el viratge. El nedador
haurà d’haver retornat a la posició d’esquena en deixar la paret.
A la Sortida i després del viratge, és permissible que el nedador resti completament submergit, i en
una distància màxima de 10 m, en aquest punt el cap ha de sortir fora de l’aigua.
Per a que l’arribada sigui vàlida, el nedador ha d’estar en postura d’esquena fins arribar a tocar la
paret.
Braça
El moviment dels braços és simultani. El començament de la tracció s’inicia amb els dos braços
extensos, seguidament obren endarrere fins a l'altura del maluc alineats amb les espatlles, els
colzes mitjanament flexionats i, les palmes de les mans juntes. Alhora s'encongeixen les cames per
aproximar-les al cos, per després estirar-les amb impuls, al mateix temps que els braços tornen al
punt d'inici. Les mans romanen davant de la línia de les espatlles tot el temps i no sobrepassen la
alçada del pit.
El moviment de les cames es dirigeixen a la vegada cap als malucs o als glutis flexionant els
genolls. Els peus giren cap afora i es mantenen flexionats realitzant una acció circular cap enrere.
Al final de la batuda, les plantes dels peus tornen ajuntar-se i expandint-se a la vegada per al
lliscament. No es pot fer peus alternatius ni de papallona, excepte a les sortides i viratges.
A cada braçada la cara s'eleva clarament per fora de l'aigua, al moment en què les mans es porten
cap a dintre. S'espira dins de l'aigua mentre s'acaba d'estirar per complet els braços mantenint el
cap entre ells i mirant cap avall. Ha de procurar-se que la major part de la cara estarà dins de
l'aigua abans de començar l’acció.
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Al viratges i a l’arribada, el nedador hauran de tocar la paret amb les 2 mans separades i
simultàniament. Desprès de les sortides i de cada viratge, el nedador pot realitzar una braçada cap
a les cames i en aquest procés pot estar submergit i realitzar una batuda de peus de papallona
seguida d’una de braça, a partir d’aquí, el cap haurà de trencar l’aigua abans de que els braços es
tornin a obrir al màxim de la segona braçada; i per a cada cicle de braçada i batuda de peus el cap
haurà de trencar l’aigua.
Papallona
Des del començament de la primera braçada després de la sortida i després de cada viratge, el cos
s’ha de mantenir sobre el pit i en posició ventral. Els dos braços fan la braçada simultàniament cap
endavant quan estan fora i fan tracció cap a baix a dintre de l’aigua.
La batuda de les cames es realitza amunt i avall simultàniament. No es podrà realitzar batudes
alternatives ni peus de braça. No es permet girar sobre l’esquena en cap moment, excepte al
viratge.
A cada viratge i a l’arribada de la cursa, el contacte amb la paret es farà amb les dues mans
separades i simultàniament. Està permès girar de qualsevol manera, sempre i quan el cos estigui
sobre el pit en deixar la paret.
Desprès de la sortida i dels viratges, podran estar submergits fins a una distància d’un màxim de 10
metres, on en aquest moment el cap ha de sortir fora de l’aigua. Durant aquest moment els
nedadors poden fer un o varis moviments de cames i una tracció de braços sota l’aigua.
Adaptacions Tècniques en les categories prebenjamí i benjamí
 En la modalitat de braça es permetrà l’arribada en una o dos mans indiferent si és una o
l’altra i l’altura que es toqui.
 En la modalitat esquena els nedadors/es podran ser advertits de la seva arribada a meta 2 o
3 metres abans de finalitzar la prova.
 Aquesta tasca l’haurà de realitzar una persona acreditada (ha de comptar amb llicència del
seu respectiu Consell Esportiu) de l’entitat a la que representa i sempre sense entorpí la tasca
dels tutors de joc.
 El Consell organitzador de la Final haurà de disposar del material necessari per poder
desenvolupar aquesta tasca. Aquest serà un pal de plàstic amb una bola d’escuma situada
en una de les puntes del pal. El material estarà situat a l’arribada i un cop utilitzat el
responsable de l’entitat que l’hagi utilitzat el deixarà en el mateix lloc.

2.17.5. Participants
El nedador ha de romandre i acabar la cursa en el mateix carrer en què l’ha començada. El fet
d’obstruir un altre nedador ocupant un altre carrer diferent al seu o interferint-hi de qualsevol altra
manera farà que es desqualifiqui l’infractor. Si la falta fos intencionada, la sanció serà estudiada pel
comitè de competició.
2.17.6. Penalitzacions
En totes les proves només es podrà dur a terme una sortida nul·la. La segona sortida nul·la, sigui
del nedador/a que sigui, representarà una penalització de 10” a 20” de la prova.
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En les proves d’estil lliure, braça, papallona i relleus, la sortida es farà des de dalt a través d’un salt
de cap.
En les proves d’esquena es faran des de dintre l’aigua. Els/les nedadors/es es col·locaran a l’aigua i
s’alinearan de cara a l’extrem de sortida, agafant amb les 2 mans l’estrep de sortida.
No es poden posar al damunt del sobreeixidor, o recolzar els dits dels peus sobre el marge del
sobreeixidor.
En relleus, es penalitzarà amb 15” a cada nedador/a de l’equip que realitzi una sortida anticipada
abans que el/la company/a de l’equip que està nedant, toqui la paret.
El nedador ha de romandre i acabar la cursa en el mateix carrer en què l’ha començada. El fet
d’obstruir un altre nedador ocupant un altre carrer diferent al seu o interferint-hi de qualsevol altra
manera farà que es desqualifiqui l’infractor. Si la falta fos intencionada, la sanció serà estudiada pel
comitè de competició.
Relleus

2a sortida
nul·la

Sortides

Prebenjamí

10”

15” x nedador

Benjamí

10”

15” x nedador

Aleví

15”

15” x nedador

Infantil

20”

15” x nedador

Cadet

20”

15” x nedador

Juvenil

20”

15” x nedador

Categoria

2.17.7. Uniforme/vestimenta
No es permetrà als nedadors fer servir o portar cap mecanisme que faci augmentar la seva
velocitat, flotabilitat o resistència a l’aigua durant la cursa (com per exemple mans o peus de
granota, aletes, etc.). És obligatori portar casquet de bany i es recomana portar ulleres de natació.
2.17.8. Ordre de participació
S’estableix de forma creixent i per estils, iniciant amb la categoria de menys edat en la que hi hagi
participació:
Ordre

Categoria

Distància

Estil

1

Prebenjamí Femení

25 metres

Esquena

2

Prebenjamí Masculí

25 metres

Esquena

3

Benjamí Femení

25 metres

Esquena

4

Benjamí Masculí

25 metres

Esquena

5

Aleví Femení

50 metres

Esquena

6

Aleví Masculí

50 metres

Esquena

7

Infantil Femení

100 metres

Esquena

8

Infantil Masculí

100 metres

Esquena

9

Cadet Femení

100 metres

Esquena
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Ordre

Categoria

Distància

Estil

10

Cadet Masculí

100 metres

Esquena

11

Juvenil Femení

100 metres

Esquena

12

Juvenil Masculí

100 metres

Esquena

13

Prebenjamí Femení

25 metres

Braça

14

Prebenjamí Masculí

25 metres

Braça

15

Benjamí Femení

25 metres

Braça

16

Benjamí Masculí

25 metres

Braça

17

Aleví Femení

50 metres

Braça

18

Aleví Masculí

50 metres

Braça

19

Infantil Femení

100 metres

Braça

20

Infantil Masculí

100 metres

Braça

21

Cadet Femení

100 metres

Braça

22

Cadet Masculí

100 metres

Braça

23

Juvenil Femení

100 metres

Braça

24

Juvenil Masculí

100 metres

Braça

25

Aleví Femení

50 metres

Papallona

26

Aleví Masculí

50 metres

Papallona

27

Infantil Femení

100 metres

Papallona

28

Infantil Masculí

100 metres

Papallona

29

Cadet Femení

100 metres

Papallona

30

Cadet Masculí

100 metres

Papallona

31

Juvenil Femení

100 metres

Papallona

32

Juvenil Masculí

100 metres

Papallona

33

Prebenjamí Femení

25 metres

Lliures

34

Prebenjamí Masculí

25 metres

Lliures

35

Benjamí Femení

25 metres

Lliures

36

Benjamí Masculí

25 metres

Lliures

37

Aleví Femení

50 metres

Lliures

38

Aleví Masculí

50 metres

Lliures

39

Infantil Femení

100 metres

Lliures

40

Infantil Masculí

100 metres

Lliures

41

Cadet Femení

100 metres

Lliures
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Ordre

Categoria

Distància

Estil

42

Cadet Masculí

100 metres

Lliures

43

Juvenil Femení

100 metres

Lliures

44

Juvenil Masculí

100 metres

Lliures

45

Prebenjamí Mixta

4 x 25 metres

Lliures

46

Benjamí Mixta

4 x 25 metres

Lliures

47

Aleví mixta

4 x 25 metres

Lliures

48

Infantil mixta

4 x 50 metres

Lliures

49

Cadet mixta

4 x 50 metres

Lliures

50

Juvenil mixta

4 x 50 metres

Lliures

*En funció de les necessitats, l’organització podrà variar l’ordre de les proves.

2.17.9. Cronometratge
Faran el cronometratge de la competició els/les tutors/es de joc (àrbitre i jutge/essa) designats/des
per l’organització.

2.17.10. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol dels
sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
2.17.11. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Modalitats
En la modalitat individual, cada nedador/a només podrà participar en un màxim de 2 proves més 1
relleu.
b) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:
CLASSIFICACIÓ DE MARQUES

CLASSIFICACIÓ DE VALORS
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CLASSIFICACIÓ DE MARQUES

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

INDIVIDUAL

Es farà una classificació per categoria, prova
i gènere, ordenant les marques obtingudes
pels participants, de millor (menor temps en
realitzar la prova) a pitjor (major temps en
realitzar la prova).

Es farà una classificació per categoria i
gènere, que es realitzarà amb el recompte de
targetes verdes atorgades en funció dels
valors educatius i cívics de l’esport.

RELLEUS

Es farà una classificació per
es realitzarà ordenant
obtingudes pel equips, de
temps en realitzar la prova)
temps en realitzar la prova).

categoria, que
Es farà una classificació per categoria i
les marques
gènere, que es realitzarà amb el recompte de
millor (menor
targetes verdes atorgades en funció dels
a pitjor (major
valors educatius i cívics de l’esport.

2.17.12. Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips de
la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips de
la classificació integrada de cada sexe.
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2.18.

Normativa tècnica de

PATINATGE ARTÍSTIC
2.18.1. Definició
El patinatge artístic es un esport que es practica en categoria individual o en grups que consisteix
en realitzar salts, cabrioles i diferents figures i elements d’enllaç sobre patins de quatre rodes
tradicionals (dues rodes davant i dues darrera, amb el fre al davant), de forma artística i rítmica,
sovint amb música. Existeixen diverses modalitats i disciplines com ara les figures obligatòries, la
dansa, l'individual, els grups de precisió o els grups.
2.18.2. Modalitats, categories i nivells convocats
Als Jocs Esportius Escolars de Catalunya les modalitats que es practiquen són les següents:
CATEGORIES

NIVELLS

Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i
juvenil

A, B i C

Trios Quartets i
Quintets

Primària (prebenjamí, benjamí i aleví)

-

Xous

Primària (prebenjamí, benjamí i aleví)

INDIVIDUAL

GRUPS

Secundària (infantil, cadet i juvenil)
-

Secundària (infantil, cadet i juvenil)
A totes les modalitats la competició és mixta
El mínim requerit per la convocatòria de qualsevol categoria és de tres inscripcions. En cas de no
assolir aquest mínim, se suspendrà la competició d’aquella categoria, tot i que podran
participar de la jornada sense puntuació.
De forma excepcional, en el cas dels xous es podrà convocar categoria única, sempre i quan
s’assoleixi un mínim de tres formacions.
2.18.3. Instal·lacions i material
Característiques de la instal·lació
Les pistes on es realitzen les competicions de Patinatge Artístic han de ser superfícies planes, de
20 x 40 m, que pot ser de terratzo, parquet, ciment, i que a l’hora pot tenir una capa de pintura
plàstica, poliuretà, etc., sempre i quan es pugui dur a terme l’esport amb normalitat.
La instal·lació on es realitzi la competició ha d’estar proveïda de vestidors per als patinadors i
patinadores, lavabos pel públic assistent, i també grades, cadires, o un espai similar on es
pugui situar el públic i així no interfereixi en les tasques a realitzar pels patinadors/es i els
entrenadors/es.
L’entitat organitzadora ha de disposar de tres cadires pels tutors/es de joc. En competicions
d’individual, les ha de distribuir al costat curt de la pista, i en competicions de grups, al costat llarg
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de la pista en una zona àmplia, reservada i elevada de la graderia amb bona visibilitat de la
totalitat de la pista, evitant la proximitat i visibilitat de les puntuacions per part del públic.
A més, hi ha d’haver una taula al costat de la megafonia pel comitè i l’organització, amb
continu contacte visual amb els/les tutors/es de joc, per anunciar les puntuacions.
Equipament tècnic
La instal·lació ha de tenir una presa d’electricitat prou potent per instal·lar els dispositius
necessaris pel desenvolupament de l’activitat (ordinador, impressora, equip de so...).
L’entitat organitzadora ha de disposar d’un equip de so i uns altaveus amb potència suficient
perquè la música se senti per tota la pista i des de la grada. A més, ha de tenir un micròfon per
anunciar als participants a pista i les puntuacions.
2.18.4. Patinadors/es i personal tècnic
Patinadors/es
1. Drets:
▪
Garantir al/a la patinador/a el dret a ser jutjat de forma correcta, justa i d’acord a les
estipulacions del reglament.
▪
Disposar de les instal·lacions apropiades per a realitzar la competició.
▪
Disposar d’un temps previ a la pista de competició, per escalfar i provar la pista.
▪
En cas d’una interrupció es prendran les següents mesures depenent del cas:
Malaltia o lesió: l’esportista haurà de ser capaç de realitzar la seva actuació sencera en un
temps de recuperació de deu minuts, començant a puntuar des del punt d’interrupció.
En cas contrari, la puntuació serà de zero.
Fallida mecànica: si el/la tutor/a de joc principal creu que la interrupció està justificada,
permetrà a l’esportista que realitzi les reparacions necessàries en un temps raonable, per
a què a continuació reprengui tot el programa. Els/Les tutors/es de joc puntuaran des del punt
d’interrupció.
Fallida del vestuari: si el vestuari provoca una acció perillosa, indecent o enutjosa per
l’execució del programa, el/la tutor/a de joc principal aturarà el programa i demanarà que es
torni a executar sencer, començant a puntuar des del punt d’interrupció.
Interferència externa: s’haurà de tornar a realitzar tot el programa sense penalització i es
puntuarà des del punt d’interrupció.
Fallada musical: és considerada com una interferència externa.
Errada oficial: si el/la tutor/a de joc principal, per equivocació, atura l’esportista o grup
abans no acabi l’actuació, estarà considerat com una interferència externa.
Detenció desraonada: si un/a patinador/a atura l’actuació per qualsevol motiu
injustificat, els/les tutors/es de joc li assignaran una puntuació de zero. En aquest cas, no
hi ha puntuació. El/la tutor/a de joc principal decidirà si la interrupció està dins les normes
d’interrupció abans esmentades.
Represa: els/les tutors/es de joc no observaran al/s esportista/es durant la represa fins
arribar al punt d’aturada, moment que el/la tutor/a de joc principal marcarà fent sonar el xiulet.
El/la tutor/a de joc principal observarà l’/els esportista/es per assegurar-se que es realitzen
els moviments del programa. Si aquest percep que l’/els esportista/es estan canviant de
forma indeguda el programa, o que està patinant de forma descansada per avantatjarse físicament a la part que li falta executar, els/les tutors/es de joc li assignaran una
puntuació de zero.
2. Deures:
▪ Cada participant, mitjançant la seva entitat, en el moment de la inscripció ha d’enviar per
correu electrònic les músiques (en format mp3, tallada i a la velocitat adequada) a
l’organització de cada prova. La música serà de lliure elecció, instrumental o cantada
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▪
▪

▪

▪
▪
▪

(sempre i quan es respectin les melodies i no tinguin un llenguatge ofensiu), i amb la durada
establerta per a cada categoria.
Cada participant ha de portar el seu CD igualment, com a còpia de seguretat, amb la
corresponent identificació (nom de l’esportista o grup, categoria i entitat).
Cada esportista ha d’estar preparat al seu lloc de sortida dues actuacions abans de la
seva. Si no hi és present, passarà a actuar en últim lloc amb una penalització de 0,3 punts
sobre la puntuació total, sempre i quan arribi en el transcurs de la competició de la seva
categoria. Per informar de la penalització, la taula d’organització aixecarà una bandera color
carbassa, després d’anunciar les puntuacions dels/de les tutors/es de joc.
Cada participant ha de fer els integratius marcats per a la seva categoria, que s’executaran
en l’ordre que es consideri més oportú. Podran efectuar-se únicament dues repeticions
d’elements diferents fallats abans de que s’acabi la música.
Cal evitar qualsevol comportament indisciplinat.
No és permès parlar amb els/les tutors/es de joc durant la competició.
És obligatori disposar de la llicència esportiva escolar tramitada pel Consell Esportiu.

Personal tècnic
1. Deures:
▪ Tot entrenador/a ha de conèixer els barems de puntuació i actuar d’acord a les normes
establertes, vetllant pel bon funcionament de la competició.
▪
El comportament ha de ser just i esportiu durant tota la competició.
▪
No poden enraonar directament amb l’esportista o donar indicacions durant l’exercici.
▪ No poden dirigir-se directament als/les tutors/es de joc per reclamar cap puntuació ni per
qualsevol altra cosa; en tot cas, al final de la competició, es poden dirigir al/a la tutor/a de
joc principal, en presència d’un membre de l’organització.
▪
És obligatori disposar de la llicència esportiva escolar tramitada pel Consell Esportiu.
2.18.5. Organització i Tutors/es de Joc
Comitè Organitzador
1. Funcions:
▪
Decidir les dates i seus de les competicions.
▪
Proporcionar les instal·lacions, equipament tècnic i material per a la competició.
▪
Elaborar el dossier amb els ordres de sortida.
▪
Sol·licitar els/les tutors/es de joc necessaris.
▪
Elaborar i publicar les classificacions.
▪ Vetllar pel correcte desenvolupament de l’activitat. Tindrà reservat el dret de fer
modificacions sobre diferents aspectes de la competició.
▪ Com a màxim responsable, resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir durant el transcurs
de l’activitat.
▪ Servir de canal per fer arribar les reclamacions a l’òrgan o a la persona que correspongui.
Tutors de Joc
1. Deures:
▪
Haver participat i superat amb èxit el curs de tutors/es de joc realitzat per la UCEC.
▪
Arribar 30 minuts abans de l’inici de la competició.
▪
Participar a la reunió de tutors/es de joc abans de la competició.
▪
Utilitzar l’uniforme establert per la UCEC.
▪
Preparar a consciència la competició.
▪
Portar la normativa tècnica.
▪
Portar les carpetes de puntuació
▪ Avaluar cada exercici de forma ràpida, amb objectivitat i ètica, i davant del dubte donar el
benefici al/a la patinador/a.
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▪

El la tutor/a de joc és l’únic/a i absolut/a responsable de la seva nota.

2. Criteris objectius del/de la tutor/a de joc:
▪
Mantenir amb discreció i de forma reservada, el rol de tutor/a de joc.
▪
Ser, en tot moment, imparcial i neutral.
▪
Prescindir per complet de la desaprovació o l’aplaudiment del públic.
▪ Puntuar únicament el programa que es desenvolupa, sense influència per la reputació, fama
o actuacions anteriors, aconseguint els mèrits precisos de l’execució.
▪ Puntuar amb absoluta independència. En el moment de puntuar, evitar parlar amb altres
tutors/es de joc o indicar errors.
▪ Només es pot comentar o debatre qualsevol actuació amb el/la tutor/a de joc principal.
▪ La comunicació amb qualsevol persona o espectador, s’ha de fer mitjançant el/la tutor/a de
joc principal, i sempre en presència d’un membre del comitè organitzador.
▪ No es poden utilitzar puntuacions prèviament preparades.
▪ Les puntuacions, abans de ser exposades, s’anotaran amb els aclariments oportuns, per tal
de ser justificades en cas de requeriment.
2.18.6. Els valors de l’esport
Les accions bàsiques d’aplicació obligatòria per les diferents modalitats del Patinatge Artístic,
queden recollides en el següent quadre.
INDIVIDUAL

GRUPS

1. SALUTACIÓ INICIAL I
FINAL DELS
ESPORTISTES ENVERS
TÈCNICS I TUTORS/ES DE
JOC

INICIAL: Prèvia als 5’
d’escalfament de cada grup de
competició. Els esportistes del
grup es col·locaran al centre,
des d’on realitzaran la
salutació.
FINAL: En acabar l’execució
del programa, es col·locaran al
centre des d’on realitzaran la
salutació

INICIAL: Prèvia a l’actuació, el
grup es col·locarà de forma
visible a la graderia, des d’on
realitzarà la salutació.
FINAL: En acabar l’execució
del programa, es col·locaran al
centre des d’on realitzaran la
salutació.

2. SALUTACIÓ INICIAL I
FINAL DELS
ESPORTISTES AL PÚBLIC

INICIAL: Prèvia als 5’
d’escalfament de cada grup de
competició. Els esportistes del
grup es col·locaran al centre,
des d’on realitzaran la
salutació. FINAL: Durant la
desfilada final, els esportistes
saludaran a la graderia, en les
direccions on hi hagi públic.

INICIAL: Prèvia a l’actuació, el
grup es col·locarà de forma
visible a la graderia, des d’on
realitzarà la salutació.
FINAL: Durant la desfilada
final, els esportistes saludaran
a la graderia, en les direccions
on hi hagi públic.

3. PUNTUALITAT PRÈVIA
A L’ACTUACIÓ
4. EQUIPAMENT ADEQUAT
PER A LA PRÀCTICA DE
L’AF

Cada esportista ha d’estar preparat al seu lloc de sortida dues
actuacions abans de la seva (apartat patinadors/es, punt 2).

Veure article “Vestuari”

Veure apartat de “Generalitat
dels grups”

2.18.7. Regles generals de l’individual
Els nivells i categories convocades per l’individual són:
Nivell A

Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet
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Nivell B
Nivell C

i juvenil

L’ordre d’actuació es fixa mitjançant un sorteig que tindrà lloc, com a mínim, 3 dies abans de la
competició. Abans de l’inici de cada grup de competició els esportistes disposen de 5 minuts
d’escalfament. L’ordre dels escalfaments s’establirà segons ordre d’actuació.
La competició es desenvoluparà de forma decreixent, iniciant-se amb la categoria de major edat.
Reconeixement dels elements tècnics
1. Diferència entre equilibris i figures:
Són equilibris tots aquells en les que el/la patinador/a s’aguanta amb un peu sempre i quan la cama
del terra està estirada. Dins les figures hi ha tots els equilibris, i totes aquelles posicions del cos
amb un o dos peus en les que la posició s’aguanta com a mínim 3 segons.
Tant els equilibris com les figures poden realitzar-se endavant, enrere i/o amb canvi de fil endavantenrere. És important remarcar que a la combinació de figures, les que són amb dos peus només
poden anar al final, sinó es considerarà canvi de peu o un impuls no autoritzat dins la combinació.
Els equilibris i les figures més freqüents són:
EQUILIBRIS
FIGURES (no equilibris)
En ordre de menys a més dificultat:
En ordre de menys a més dificultat:
▪
la flor
▪
la cadireta o enanito
▪
la bandera (cama endavant)
▪
el canó
▪
l’àngel
▪
l’avió (com el canó amb la cama
▪
l’àncora
lliure creuada pel darrer de la
▪
la bandera (cama al costat, peu
cama portant)
per sobre del cap)
▪
l’àliga
(exterior
o
interior,
esquerra o dreta)
2. Salts
Han de tenir una velocitat, una alçada i una trajectòria apropiades, marcant a l’aire una paràbola,
amb una entrada, un desenvolupament i una caiguda correctes i perfectament marcats, de manera
que no quedi dubte en cap cas del salt que es pretén executar.
Aspectes a destacar dels salts:
▪
▪
▪
▪
▪

Metz: la picada del salt ha de ser tancada, amb el braç esquerre al davant. Es pot obrir el
fre un màxim d’un quart de volta.
Salchow: es pot fer sense fre o amb fre d’entrada, però si s’utilitza el fre no es pot girar al
terra per fer part de la volta abans de saltar.
Rittberger: la cama lliure ha d’estar davant de la dreta, i creuada durant l’execució del salt.
Flip/lutz: s’ha de marcar la diferència entre tots dos salts, ja que el lutz s’ha de fer amb fil
d’exterior.
Combinats: en tots els combinats és important que la velocitat sigui constant, així com el
ritme entre els salts, que ha de ser fluid.

3. Cabrioles
Totes les cabrioles han de ser fluïdes (les voltes han de ser seguides, sense interrupcions entre
volta i volta), que l’eix vertical no es bellugui i que no s’utilitzin els frens durant l’execució.
A totes les cabrioles l’entrada és lliure, encara que es valora més positivament la cabriola si
l’entrada és correctament marcada. En el cas de la baixa i l’àngel, si hi ha desplaçats també es
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valora més positivament, encara que no són obligatoris.
Són els següents:
▪
▪
▪
▪

Dos peus
Cabriola interior enrere
Cabriola exterior endavant
Cabriola àngel o baixa (qualsevol fil i qualsevol peu)

4. Pasos
Tant si parlem de les seqüències de passos obligatòries com dels elements d’enllaç dins un
programa, es valora la correcció i a l’hora la varietat i dificultat d’elements; per tant, no és el mateix
una seqüència de passos on es facin picats, girs amb dos peus, etc., que una seqüència on es facin
tresos, brackets, rockers, etc.
En quant a les voltes de vals, tant a la dreta com a l’esquerra, els girs han de ser amb un peu,
marcant bé el canvi de peu, la posició “and” abans del canvi, i la cama lliure estirada.
Integratius
En el patinatge individual, aquests són els integratius per categoria i nivell:

Aleví

Benjamí

Prebenjamí

CATEG

DURADA

2’00’’
(±5’’)

2’00’’
(±5’’)

2’15’’
(±5’’)

NIVELL A

NIVELL B

NIVELL C

- Pas creuat enrere en vuit

- Pas creuat endavant en vuit

- Vuit endavant

- Salt del tres

- Puntada a la lluna

- Equilibri

- Picat

- Àngel en línia recta
endavant

- Cadireta

- Àngel endavant amb canvi
fil

- Cabriola dos peus (1 volta)

- Figura cap endavant

- Cabriola dos peus (mín 3
voltes)

- Cabriola dos peus (mín 3
voltes)

- Pas creuat enrere en vuit

- Pas creuat endavant en vuit

- Vuit endavant

- Salt del tres

- Puntada a la lluna

- Equilibri

- Àngel endavant amb canvi
de fil

- Àngel en línia recta
endavant

- Cadireta

- Picat

- Figura cap endavant

- Cabriola dos peus (mín 3
voltes)

- Cabriola dos peus (mín 3
voltes)

- Puntada a la lluna

- Voltes de vals esquerra

- Pas creuat enrere en vuit

- Pas creuat endavant en vuit

- Àngel enrere amb canvi de
fil

- Àngel en línia recta enrere

- Àngel endavant en línia
recta

- Cabriola dos peus (2 voltes)

- Salchow

- Combinació de figures (màx
3 posicions)

- Rittberger

- Salt del tres

- Puntada a la lluna

- Canvi d’àligues

- Metz

- Cabriola dos peus (2 voltes)

- Cabriola interior enrere
(mín 3 voltes)

- Cabriola interior enrere
(mín 3 voltes)

- Canó
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Infantil

2’15’’
(±5’’)

- Treball de peus (diagonal)

- Treball de peus (línia recta)

- Pas creuat endavant en vuit

- Combinació de figures (màx
3 posicions) amb canvi de fil

- Voltes de vals dreta

- Pas creuat enrere en vuit

- Àncora enrere

- Àngel endavant amb canvi
de fil o àngel-canó

- Flip
- Lutz
- Rittberger-Turen-Salchow
- Cabriola exterior enrere
(mín 3 voltes)
- Treball de peus (cercle)

Cadet i Juvenil

- Cabriola exterior endavant
- Combinat de 3 rittbergers
2’30’’
(±5’’)

- Lutz-Turen-Flip
- Turen
- Cabriola baixa o àngel amb
entrada lliure (mín 3 voltes)

- Salchow
- Rittberger
- Puntada a la lluna-Salt del
tres-Metz

- Picat
- Salt del tres
- Cabriola dos peus (3 voltes)

- Cabriola interior enrere
(mín 3 voltes)
- Combinació de figures (màx
3 posicions) amb canvi de fil
endavant
- Flip
- Rittberger
- Rittberger-Turen-Salchow

- Voltes de vals esquerre
(mín 3 voltes)
- Canvi d’àligues
- Àngel enrere amb canvi fil
- Metz

- Treball de peus (diagonal)

- Puntada a la lluna-Salt de
tres-Metz

- Cabriola exterior enrere
(mín 3 voltes)

- Cabriola interior enrere (3
voltes)

Vestuari
▪ L’elecció del mallot és lliure, és a dir, que es pot participar amb fantasia o amb uniforme

d’escola.
▪ Ha d’estar d’acord amb la música, però sense causar vergonya al patinador, als/a les

tutors/es de joc o al públic. L’aparença de nu en un vestit es considera una violació de la
normativa i serà penalitzat.
▪ Els vestits amb l’escot massa baix, o que ensenyin l’abdomen nu (part entre la cintura i el
pit), es consideren vestits d’exhibició i no són adequats pel patinatge de competició.
▪ Qualsevol brillantor o passamaneria utilitzada en els vestits han de ser cosits segurs, per tal
de no causar perjudicis.
▪ No estan permesos accessoris de cap mena.
1. Indumentària femenina:
El vestit de la patinadora ha de cobrir completament les mitges, cuixes i part posterior. Les mitges
de tall francès estan estrictament prohibides, com ara mitges que acabin més amunt de l’os de la
cuixa. Tots els vestits han de portar faldilla.
2. Indumentària masculina:
El vestit del patinador ha de ser amb mànigues i l’escot no pot deixar al descobert el pit més de 8
centímetres per sota la clavícula. No és permès l’ús de material transparent.

Puntuació i barems
El sistema de puntuació dels/de les tutors/es de joc resulta d’uns barems per cada integratiu
aplicant les penalitzacions i/o deduccions per les errades en aquests.
En aquesta modalitat, la puntuació es desglossarà en:
▪ Puntuació A – Tècnica. Referent a la dificultat i l’execució del conjunt d’integratius establerts
pel reglament, tenint en compte el següent:
o Caiguda al terra en un element: menys 0,2 punts
o Caiguda amb el fre, amb 2 peus o amb el peu contrari: menys 0,1 punt
o Falta de volta en un salt: menys 0,2 – 0,4 punts
o Cabriola sense assolir les voltes requerides: depenent del cas
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o Utilització de frens per creuar el pas: menys 0,5 – 1 punt
▪

Puntuació B – Artística. Referent a l’estil i l’escenificació del programa en consonància amb
la representació.

La classificació es realitza pel sistema white; es tracta d’un sistema de puntuació que es basa en
les victòries parcials de les puntuacions dels/de les tutors/es de joc, sobre la suma de les
puntuacions totals de cada programa.
Els exercicis tenen un mínim i un màxim de puntuació, entenent com a mínim que es realitzin tots
els elements del programa, encara que estiguin tots fallats. Si un element obligatori no es realitza
no obtindrà cap puntuació (puntua 0 i no s’aplica cap penalització).
Per agilitzar la competició, si el comitè organitzador ho creu oportú, les valoracions es realitzaran
amb doble jurat. En aquest cas els/les tutors/es de joc s’alternaran i no mostraran la nota fins a la
sortida del/de la següent participant de la mateixa categoria.
El quadre de barems segons els integratius de cada categoria és el següent:
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Penalitzacions i deduccions
1. Penalitzacions: valors que es resten de la puntuació A (tècnica)
Aspecte tècnic
Repetició 2 vegades del mateix element
Més de 3 posicions a la combinació de figures
Combinació de figures amb canvi de peu
Repetició d’un element fallat fora del temps de la música
Dificultat que no es contempla com a element obligatori a
la categoria del/de la patinador/a

Penalització
0,5 punts
0,3 punts
(del mínim del barem)
0 punts
(no es considera combinació)
Només es puntua si s’inicia
amb música
Es valorarà a la puntuació
artística

2. Deduccions: valors que es resten de la puntuació B (artística).
Aspecte tècnic
Sortides incompletes dels salts
Vestuari inapropiat

Deducció
0,2 – 0,4 punts
0,5 – 1,0 punt

3. Penalitzacions de la puntuació final
Aspecte de competició
No presentació de l’esportista dues actuacions prèvies

Penalització
0,3 punts

2.17.8. Regles generals dels grups
Generalitats dels grups
Les modalitats convocades i el nombre d’esportistes són:
Trios
Quartets
Quintets
Xous

3 esportistes
4 esportistes
5 esportistes
Mínim 6 esportistes, sense màxim

El temps d’entrenament és de 8 minuts pels Trios, Quartets i Quintets, i 10 minuts pels Xous.
L’ordre d’actuació es fixa mitjançant un sorteig que tindrà lloc, com a mínim, 3 dies abans de la
competició. L’ordre dels entrenaments de tots els grups, que tindrà lloc abans de la competició,
s’establirà tenint en compte els següents criteris:
1.
2.

Proximitat territorial dels grups a la seu amfitriona
Ordre d’actuació a la competició

La competició es desenvoluparà de forma decreixent, iniciant-se amb la categoria de major
edat.
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La classificació es realitza pel sistema white; es tracta d’un sistema de puntuació que es basa en les
victòries parcials de les puntuacions dels/de les tutors/es de joc, sobre la suma de les puntuacions
totals de cada programa.
Per la participació d’un grup en aquestes modalitats, cal destacar:
▪ No es permet el patinatge individual o de parelles artístic, el patinatge es valora en conjunt.
▪ La principal actuació del conjunt ha de ser d’espectacle, no de precisió. Els grups han

d’interpretar a la seva actuació una música i una idea, de manera que l’audiència i els/les
tutors/es de joc trobin relació entre el tema i el títol de l’actuació.
▪ L’actuació s’acompanyarà d’una sinopsis de la interpretació, de màxim de 25 paraules, que
s’indicarà en el moment de la inscripció i es llegirà per megafonia abans d’iniciar el ball.
▪ Els participants sense patins no estan permesos.
▪ No hi ha restriccions en el vestuari. Els canvis de vestuari durant el programa estan
permesos, però no es pot deixar res al terra ni llençar fora de la pista. S i parts del vestuari
accidentalment toquen el terra, no s’aplica penalització mentre la fluïdesa del programa no
sigui interrompuda.
▪ No hi ha limitació en l’elecció de la música, però el patinatge, vestuari i altres accessoris o
complements han d’estar en consonància amb la idea, la música i el títol de l’actuació.
▪ La coreografia ha de començar dins els 10 primers segons des de l’inici de la música.
▪ Els elements o passos realitzats en posició estacionària no estan permesos. No obstant, els
programes que tinguin passos estacionaris excessius rebran menys valor.
▪ Els accessoris estan permesos sempre hi quan puguin ser transportats pels esportistes. Les
decoracions teatrals que se sustentin per si soles no estan permeses. Abans d’iniciar
l’actuació, els accessoris es poden col·locar fora de la pista (excepte e els casos de pistes
amb tanques perimetrals que es col·locaran dins les tanques), però una vegada agafats, ja no
es podran tornar a fora. Només es permet col·locar-los temporalment a terra, per un període
màxim de 10 segons.
▪ No estan permesos tots aquells materials que puguin ser considerats perillosos (aigua,
bengales, màquines de boira, focus, confeti, boletes de porexpan, sorra, benzina...).
Trios, Quartets i Quintets
En aquestes tres modalitats, cal tenir en compte que tal com passa en la modalitat individual,
s’estableixen uns integratius per categoria amb la particularitat que, d’igual manera que amb els
xous, han de teixir una història en consonància amb la idea, la música, el títol i el vestuari.
1. Integratius per modalitat i categoria:
TRIOS
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Durada del disc
De 2:00 a 2:30 minuts Durada del disc De 2:30 a 3:00 minuts
▪ Figura combinada entre els tres esportistes
▪ Salt del tres o qualsevol salt d’una volta
▪ Cabriola simètrica (dos peus o interior
enrere)
▪ Seqüència de passos en línia recta

▪ Figura combinada en la que almenys 2
integrants vagin enrere
▪ Salt del tres o qualsevol salt d’una volta
▪ Cabriola simètrica (interior enrere, exterior
endavant o exterior enrere)
▪ Seqüència de passos en diagonal o cercle

QUARTETS
Durada del disc

PRIMÀRIA
De 2:30 a 3:00 minuts

▪ Figura combinada entre els 4 esportistes

SECUNDÀRIA
Durada del disc De 3:00 a 3:30 minuts
▪

Figura combinada entre els 4 esportistes
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▪
▪
▪
▪

Figura de 2 parelles
Salt del tres o qualsevol salt d’una volta
Cabriola simètrica (2 peus o interior enrere)
Seqüència de passos en bloc en línia recta
o en diagonal

▪
Figura de 2 parelles
▪
Solo d’un dels membres el quartet
▪ Salt del tres o qualsevol salt d’una volta. O
també que dos membres facin un salt i els/les
altres dos un altre
▪ Cabriola simètrica (interior enrere, exterior
endavant o exterior enrere), amb la
possibilitat que dos membres en facin una i
els altres dos una altra.
▪ Seqüència de passos en bloc en diagonal o
en cercle.

QUINTETS
Durada del disc

PRIMÀRIA
De 3:00 a 3:30 minuts

SECUNDÀRIA
Durada del disc De 3:30 a 4:00 minuts

▪ Combinació de figures 2/3 persones. El duo
haurà de fer una elevació sempre i quan el
membre que eleva tingui 12 anys o més.
L’elevació serà pel maluc fins a l’alçada del
cap de qui aixeca
▪ Figura combinada entre els 5 esportistes.
Sense límit d’alçada en l’elevació, on
almenys dos integrants realitzin una figura
▪ 3 elements de precisió (aspa o cercle)
▪ Línia de passos (diagonal, cercle o
serpentina), que pot ser de tots 5 o bé de
2/3 en diferents trajectòries
El límit de dificultat dels salts és 3 rittbergers
En les dues categories de Quintets es poden fer salts reconeguts i també cabrioles, si bé no seran
tinguts en compte com a integratius.
▪
▪
▪
▪

Combinació de figures 2/3 persones
Figura combinada entre els 5 esportistes
2 elements de precisió (aspa o cercle)
Línia de passos (recte o en diagonal), que
poden fer tots junts o bé 2/3 en diferents
trajectòries
El límit de dificultat dels salts és salchow

Per valorar la dificultat dels integratius requerits es tindran en compte les següents premisses:
▪

Salts i cabrioles simètriques: la dificultat de menor a major a la classificació és:
◦ Salts: salt del tres, metz, salchow, rittberger, flip i lutz.
◦ Cabrioles: de dos peus, interior enrere, exterior enrere i exterior endavant.
▪ Figures combinades:
◦ Més dificultat enrere que endavant. Quants més membres vagin enrere més dificultat
representa.
◦ Més dificultat amb canvi de fil que en línia recta.
◦ Si alguna de les posicions requereix d’un extra de flexibilitat té més valor que les figures
normals (cadireta, canó, àngel, etc.) Quantes més persones del grup facin figura amb extra
de flexibilitat més es valorarà.
◦ Es valora positivament la innovació i la varietat en les figures (p. ex. una figura conjunta en
la que cada membre faci una figura diferent i estiguin ben combinades entre elles té més
valor que una figura en la que dos membres del grup facin una figura i dos una altra).
▪ Línies de passos: la dificultat de menor a major en el recorregut d’una línia de passos és la
següent: diagonal, cercle i serpentina.
Cal tenir en compte que puntua més un integratiu de menys dificultat però executat correctament,
que un integratiu difícil amb errades importants en l’execució.
2. Puntuació i barems:
En aquestes modalitats, la puntuació es desglossa en:
▪ Puntuació A – Tècnica. Referent a la dificultat i l’execució del conjunt d’integratius establerts
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pel reglament.
TRIOS
PRIMÀRIA: De 4.7 a 8.3
Figura combinada entre 3
esportistes
Salt del tres o qualsevol salt
de volta

SECUNDÀRIA: De 5.1 a 8.6

1.0 - 1.8
1.5 – 2.5

Cabriola simètrica (dos peus
o interior enrere)

1.4 – 2.4

Seqüència de passos (línia
recta)

0.8 – 1.6

Figura combinada (mín. 2
integrants enrere)
Salt del tres o qualsevol salt
de volta
Cabriola simètrica (interior
enrere, exterior endavant o
enrere)
Seqüència de passos
(diagonal o cercle)

1.1 – 1.8
1.2 – 2.2
1.4 – 2.4
1.4 – 2.2

QUARTETS
PRIMÀRIA: De 4.2 a 8.2

SECUNDÀRIA: De 4.8 a 8.5

Figura combinada entre 4
esportistes
Figura de 2 parelles
Salt del tres o qualsevol salt
de volta

0.6 – 1.4

Cabriola simètrica ( 2 peus o
interior enrere)

Seqüència de passos en
bloc (línia recta o diagonal)

0.5 – 1.0

0.8 – 1.6

Figura combinada entre 4
esportistes
Figura de 2 parelles

1.0 - 1.8

Solo d’un membre del quartet

0.6 – 1.1

0.8 – 1.6

Salt del tres o qualsevol salt
de volta. O una parella un salt,
i els altres dos un altre

0.8 – 1.6

Cabriola simètrica (interior
enrere, exterior endavant o
enrere). O una parella una
cabriola, i els altres dos una
altra

1.0 – 1.6

Seqüència de passos en bloc
(diagonal o cercle)

1.2 – 2.0

1.0 – 1.8

0.7 – 1.2

QUINTETS
PRIMÀRIA: De 4.1 a 8.2
Combinació de figures 2/3
patinadors
Figura combinada entre 5
esportistes
2 elements de precisió (aspa
o cercle)
Seqüència de passos (línia
recta o diagonal). Tots 5
junts o 2/3 en trajectòries
diferents
▪

0.9 – 1.8
1.0 – 2.0
1.2 – 2.3

1.0 – 2.1

SECUNDÀRIA: De 4.8 a 8.6
Combinació de figures 2/3
patinadors
Figura combinada entre 5
esportistes
3 elements de precisió (aspa o
cercle)
Seqüència
de
passos
(diagonal, cercle o serpentina).
Tots 5 junts o 2/3 en
trajectòries diferents

1.0 – 1.8
1.2 2.0
1.4 – 2.5
1.2 – 2.3

Puntuació B- Artística. Referent a la presentació del programa – 5 ítems:
o Originalitat de la idea (impressió general de la idea: 0- 2 punts)
o Desenvolupament coreogràfic de la idea (seguiment d’un fil conductor, plasmació
de la idea, representació des de diferents perspectives: 0 -2 punts).
o Adequació del ritme (canvis de ritme, dinamisme del programa, adequació del ritme
a la idea: 0 – 2 punts)
o Expressivitat de la interpretació (qualitat a l’expressió, adequació a la idea, treball
de l’expressió corporal: 0 – 2 punts)
o Idoneïtat del vestuari (vestuari confortable, adequació a la idea, originalitat del
vestuari: 0 - 2 punts).

Xous
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El xou és una formació de grup a partir de 6 membres. El fil conductor de la coreografia és una
idea original interpretada amb una música (instrumental o cantada), i un vestuari acords a la
representació. El títol i la descripció del programa complementen la presentació.
A diferència de les altres modalitats de grups, en xous també es contempla:
▪ Els salts amb més d’una rotació i els salts d’una volta reconeguts no són permesos, però sí

els salts d’una volta no reconeguts.

▪
Només es permeten les cabrioles altes i baixes sense desplaçament.
▪ Una actuació de xou no pot incloure més de 8 elements típics de precisió. Les formacions

en línia no tenim limitació. La combinació d’elements compta com a un element.

La durada dels xous, per primària i secundària, és de 3’30’’ a 4’00’’.
1. Puntuació i barems:
En aquesta modalitat, la puntuació es desglossarà en:
▪ Puntuació A-Tècnica. Referent al contingut del programa – 4 ítems:
o Dificultat tècnica (dificultat i correcte execució dels elements: 0 - 2,5 punts)
o Sincronització (control del ritme segons la música i amb el grup: 0 – 2,5 punts)
o Utilització i ocupació de l’espai (ús de totes les zones de la pista, ús de diferents
itineraris, expansió del grup a la pista: 0 -,5 punts)
o Varietat de formacions (nombre i ús de varietat de formacions, transicions fluïdes: 0 –
2,5 punts)
▪ Puntuació B-Artística. Referent a la presentació del programa – 5 ítems:
o Originalitat de la idea (impressió general de la idea: 0 – 2 punts)
o Desenvolupament coreogràfic de la idea: (seguiment d’un fil conductor, plasmació de la
idea, representació des de diferents perspectives: 0 – 2punts)
o Adequació del ritme (canvis de ritme, dinamisme del programa, adequació del ritme a
la idea: 0 – 2 punts)
o Expressivitat de la interpretació (qualitat a l’expressió, adequació a la idea, treball de
l’expressió corporal: 0 – 2 punts)
o Idoneïtat del vestuari (vestuari confortable, adequació a la idea, originalitat del vestuari:
0 – punts)
Penalitzacions i deduccions
1. Penalitzacions: valors que es resten de la puntuació A (tècnica)
Aspecte tècnic
Element no realitzat
Element addicional (salt, cabriola, figura combinada...)
Més elements de precisió dels establerts
Fre a un element obligatori (cada patinadors/a)
Error en un integratiu (cada patinador/a)
Cabriola no simètrica
Figura en la que es perdi el contacte entre els esportistes

Penalitzacions
trios, quartets i
quintets

0 punts
0,5 punts
0,5 punts
0,1 punts
0,1 punt
0,2 punts
0,3 punts

Penalitzacions
xous

1,0 punt

2. Deduccions: valors que es resten de la puntuació B (artística).
Aspecte tècnic

Deduccions trios,
quartets i

Deduccions xous
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quintets

Caiguda d’un patinador/a
Caiguda dinàmica de més d’una patinador/a
Caiguda que trenqui la dinàmica de la coreografia (un o
més patinadors/es)
Objecte que s’aguanti per si sol
Vestuari inapropiat
L’actuació principal no és d’espectacle, sinó de precisió
Durada més curta del temps requerit
Durada més llarga del temps requerit

0,3 punts
0,6 punts
0,8 punts
0,5 punts
0,5 – 1, 0 punt
1,0 punt
0,2 per segon
El/la tutor de joc principal
xiularà i es deixa de puntuar

3. Penalitzacions de la puntuació final
Aspecte de competició
No presentació del grup dues actuacions prèvies

Penalització
0,3 punts
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2.19.

Normativa tècnica de TENNIS

2.19.1. Categories
▪

Pre-benjamí

▪

Benjamí

▪

Aleví

▪

Infantil

▪

Cadet

▪

Juvenil

2.19.2. Modalitats
Per equips: Femenins, Masculins, i/o Mixtes.
Nombre de jugadors/es de l'equip:
Cada equip haurà d'inscriure a la competició un mínim de 4 i/o un màxim de 6 membres. Durant el
transcurs dels partits, cada equip podrà tenir a la pista, els dos jugadors/es que juguen i, a la banda,
la resta de membres que esperen per entrar als següents torns.
Si un equip compareix amb 3 o 2 jugadors/es, pot jugar els 55 min. de partit però un període de 15
min. del partit el perdrà per 7/0 7/0 7/0 per no tenir 4 jugadors/es.

2.19.3. Sistema de competició
El sistema de competició, lliga o eliminatòria, es determinarà en funció del nombre definitiu de
jugadors/es i equips participants.
Atès que cal afavorir la màxima participació de tots els esportistes i equips, es prioritzarà el sistema
de lliga i, en cas de fer el sistema d’eliminatòria, es procurarà que tots els esportistes i equips
inscrits juguin un nombre de partits o confrontacions similars.
a) Sorteig:
Abans de començar el partit, els/les jugadors/es o parelles faran un sorteig, i qui guanyi decidirà
l’opció escollida, i l’altre jugador/a o parella decidirà l’opció que quedi pendent:
▪

Si vol iniciar el partit amb servei o recepció.

▪

Si vol Iniciar el partit en un camp o en l'altre.
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b) Camp de joc:

c) Format de la competició:
Es realitzarà per partits i en cada un d'ells es jugaran 3 períodes de 15 minuts de joc.
d) Temps de joc del partit:
55 minuts per partit:
5 minuts d'escalfament
15 minuts primer període
2,5 minuts canvi parella
15 minuts segon període
2,5 minuts canvi parella
15 minuts tercer període
2.19.4. Reglament
a) Forma de joc:
Els partits es disputaran en modalitat individual (modificada). Aquests es disputaran per parelles de
la següent manera:
▪
▪
▪

Hi haurà un jugador esperant (a la tanca del fons de pista i amb la raqueta a terra) i un
jugant.
El jugador que està jugant ho seguirà fent fins que perdi el punt, en aquest moment entrarà a
jugar el jugador que estava esperant a la tanca.
Cada jugador encara que guanyi tots els punts, només podrà jugar un màxim de tres punts
seguits

b) Puntuació i temps de joc:
Cada període tindrà una durada de 15 minuts, i en aquest es disputaran el nombre de tie-breaks, a
7 punts, que siguin possibles. En finalitzar cada tie-break es realitzarà un canvi de costat de pista.
En el següent joc decisiu seguirà traient l'equip que guanyi l'últim punt en el tie-break anterior.
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Quan falti 1 minut per a la conclusió del període, els responsables del torneig marquen amb un avís
sonor (xiulet), la disputa dels 3 últims punts del període.
Un cop esgotat el temps oficial, vencerà la parella que hagi aconseguit més punts en els tie-breaks
jugats.
Dels tie-breaks no finalitzats, també es sumaran als punts obtinguts fins al moment.
c) El servei:
En categoría pre-benjamí, el servei podrà entrar en els dos quadres de servei.
En la resta de categoríes, es treurà cap al quadre de servei que correspongui.
Servirà sempre el jugador de la parella que guanyi el punt anterior. Quan un jugador que serveix
perd el punt l'altra parella recuperarà el servei fins que de nou el perdi. Cada vegada que una
parella recuperi el servei començarà servint des de la seva dreta (menys en categoría pre-benjamí
que sempre serà servei neutre des del centre de la pista).
d) Puntuació per eliminatòria i lligues:
El resultat esportiu al final del partit serà la suma dels punts finals de cada període.
Al equip que guanyi un període de 15 min d'un partit se li sumarà 3 punts.
L'equip que perdi un període obtindrà 1 punt.
En cas d'empat a punts en un període, els dos equips obtindran 2 punts.
Perquè un equip guanyi 3 punts en un període de 15 minuts, ha de sumar més punts que l'altre
equip en el total de punts arrossegats dels tie-breaks jugats en aquell període.
e) Sistema de desempat:
LLIGA:
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents
sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:


per la diferència de punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips
implicats.



per la diferència més gran de punts a favor, tenint en compte però tots els altres
resultats obtinguts en el decurs de la competició.



’equip que hagi sumat més punts.

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:


per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els
resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.



per la diferència més gran de punts a favor i en contra, considerant només els
partits jugats entre els equips implicats.



per la diferència més gran de punts obtinguts i rebuts, considerant tots els partits
del campionat.



l’equip que hagi sumat més punts.

ELIMINATÒRIES:
Un cop finalitzats els tres períodes, es sumaran els punts obtinguts per cada equip en cada període.
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En cas que en la suma de les puntuacions de cada període, els dos equips empantin, per desfer
l'empat es sumaran tots els punts aconseguits per cada equip en els períodes i qui sumi més punts
de joc dels tie-breaks, afegirà 1 punt a la suma de resultat per període per desfer l'empat.
En cas de mantenir-se l'empat amb la suma de tots els punts aconseguits, es disputarà un punt d'or
entre els dos jugadors que han disputat el darrer punt del darrer període.
f) El/la Tutor/a de Joc:
El primer dia de competició, abans de començar els partits reunirà a tots els implicats per informar
de les característiques del desenvolupament dels partits.
Ha de comprovar que les mesures del camp i de la xarxa siguin les correctes.
aplicar les regles oficials del tennis. Sent les seves decisions sobre qüestions de fet inapel·lables.
Controlarà que les substitucions es realitzin de forma correcta.
Emplenarà i gestionarà les actes.
g) Capitans/es:
Cada club haurà d'aportar el nombre suficient de capitans per tenir en tot moment el control dels
equips del seu club. Durant el transcurs del torneig el capità de cada equip haurà d'estar a la pista
mentre juga el seu equip. Quan el seu equip no juga i espera el següent torn, el capità serà
responsable de mantenir-se al costat del seu equip i portar-lo a la pista puntualment quan sigui el
seu torn.
▪

Han de ser majors d'edat, estar inscrits/es als JEEC i que conegui la normativa de la
competició.
▪ Responsables de convocar al seu equip per disputar la jornada.
▪ Encarregats de realitzar els canvis i de fer-ho de forma correcta respectant el reglament.
 Des de la banqueta podrà parlar amb els/les seus/ves jugadors/es durant el partit, però
sempre entre punts.
 Mantindrà l'ordre i hàbits de bon comportament i respecte dins de la seva banqueta.
h) Convocatòria dels equips:
Cada equip haurà de vetllar per saber els seus ordres de joc i horaris dels partits.

i) Horari:
En cas que un equip s'endarrereix-hi, l'eliminatòria s'escurçarà respectant l'hora d'inici del següent
partit.
L'equip que arribi tard serà sancionat afegint 14 punts més al total obtingut per l'equip oponent al
final d'aquell període.
j) Modificacions del reglament segons categoria:
El servei:
a) Pre-benjamí:
b) Benjamí:
c) Aleví a Junior:

Els 2 serveis per baix i a qualsevol dels quadres.
Els 2 serveis lliures i al quadre corresponent.
Els 2 serveis per dalt i al quadre corresponent.

k) Dimensions del terreny de joc:
Pista normal de tennis.
l) La pilota:
a) Pre-benjamí:
Pilota ultra-soft.
b) Benjamí a Junior: Pilota soft.
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MOSTRA DISTRIBUCIÓ ESPORTISTES EN LA PISTA DE JOC

ASPECTES GENERALS DE REGLAMENT

a) El servei:
Servidor/a i Restador/a
El/la jugador que posa en joc la pilota serà anomenat "Servidor/a” i l'altre "Restador/a".
Els/les jugadors/es han d'estar situats/des en els costats oposats de la xarxa.
▪

El/la restador/a pot situar-se on vulgui en el seu propi costat de la xarxa.

El servei és efectuat de la següent manera:
▪

El/la servidor/a s'ha de situar amb ambdós peus darrere de la línia de fons i dintre de les
prolongacions imaginàries de la marca central i la línia lateral.
▪

El/la servidor/a ha de llançar llavors amb la mà la pilota a l'aire en qualsevol direcció i, abans
que la pilota toqui el sòl, l'ha de colpejar amb la raqueta.
▪

El servei serà considerat com efectuat en el moment de l'acció d'impacte de la raqueta amb
la pilota, es toqui la pilota o no.
▪

Un/a jugador/a que usa només un braç pot utilitzar la seva raqueta per a llançar la pilota.

b) Execució del servei:
Al executar el servei, el/la servidor/a s'ha de situar alternativament darrere de la meitat esquerra i
dreta del seu camp, començant per la dreta en cada joc.
La pilota servida ha de passar per sobre de la xarxa i tocar el sòl dintre del quadre de servei, que
estarà diagonalment oposat o sobre qualsevol línia que limiti aquest quadre de servei abans que
el/la restador/a la retorni.
c) Falta en el servei:
Es considerarà falta en el servei si es dóna qualsevol circumstància que contradigui el que
s'esmenta en els apartats, SERVEI i EXECUCIÓ DEL SERVEI.
d) Falta de peus:
Per NO considerar-se falta de peus, el/la servidor/a durant tota l'execució del servei:
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▪

No es pot moure caminant o corrent. No es considera que el/la servidor/a ha canviat la
seva posició caminant o corrent si realitza moviments dels peus que no afectin significativament
la posició original.
▪
No ha de tocar amb cap peu cap altre punt fora de l'àrea de darrera de la línia de fons, dins
de l'extensió imaginària de la marca central i línies laterals.
e) Segon servei:
Després de la primera falta, el/la servidor/a efectua el servei de nou des de la mateixa meitat de la
pista des de la qual ha comès la primera falta.
En el cas que el servei hagi estat efectuat des de la meitat incorrecta, en aquest cas, el/la servidor/a
està autoritzat/da a realitzar un servei solament, des de l'altra meitat.
El "Let" (Repetició):
Es cantarà un "let" segons les següents regles:
▪
▪

Si la pilota servida toca la xarxa o banda i després entra al cuadre de servei correcte.
Si la pilota servida toca la xarxa o banda i després, abans de botar la pilota a terra, toca al
restador/a o company/a del restador/a, al seu cos o qualsevol cosa que portin posat o a la mà.
▪
Si la pilota es serveix quan el/la restador/a no està preparat/da.
També es podrà cantar un let per a provocar una interrupció en el joc, tenint en compte les
següents interpretacions:
▪ Quan es canti únicament respecte d'un servei, serà executat de nou el servei.
▪ Quan es canti per qualsevol altra circumstància, s'ha de jugar novament el punt sencer.
f) La pilota en joc:
Una pilota està en joc des del moment que és executat el servei. Tret que es canti una
falta o un " let ", la pilota roman en joc fins que el punt s' hagi acabat.
En cas que un/a jugador/a cometi una falta, si l'oponent segueix el joc, el punt es
continuarà amb normalitat i no es podrà reclamar un cop aquest finalitzi.
Una bona devolució:
La devolució és bona
a. Si la pilota toca la xarxa, pals, suports, cable de metall, tirant o banda, amb la condició que passi
per sobre de qualsevol d'ells i boti en zona de joc correcte de la pista.
b. Si la pilota, servida o retornada, toca en el sòl de la zona correcta i retrocedeix a l'altre camp
passant la raqueta per sobre de la xarxa, amb la condició que ni el jugador, ni tampoc cap part de
les seves robes o raqueta toquin la xarxa, pals, suports, cable metàl·lic, tirant o banda.
c. Si la pilota és retornada per la part externa del pal o suports de singles, amb la condició que toqui
el sòl dintre del camp corresponent i correcte.
d. Si la raqueta d'un jugador passa per sobre de la xarxa després d'haver copejat la pilota, amb la
condició que la devolució sigui bona.
e. Si el jugador assoleix retornar correctament la pilota, servida o en joc, i aquesta copeja a altra
pilota que està en el sòl de la pista
f. Una devolució que passa per sota de la corda de la xarxa entre el suport de singles i el pal de
dobles, i cau dintre de l'àrea de joc, és una bona devolució.
Un jugador perd el punt:
a. Si no assoleix retornar la pilota en joc directament per sobre de la xarxa, abans que aquesta boti
al sòl dues vegades consecutives.
b. Si, deliberadament, quan la pilota està en joc la reté o la toca amb la seva raqueta més d'una
vegada.
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c. Si el jugador o la seva raqueta estigui en la seva mà o no, qualsevol cosa que ell usa o duu toca
la xarxa, pals, suports, cable de metall, tirant o banda, o el sòl dintre del camp del seu adversari, en
qualsevol moment mentre la pilota està en joc.
d. Si volea la pilota abans que la mateixa hagi sobrepassat la línia de la xarxa fins entrar al seu
camp.
e. Si la pilota en joc el toca a ell o a qualsevol cosa que ell usa o duu, excepte la seva raqueta
subjecta a una o dues mans.
f. Si llança la seva raqueta cap a la pilota i la colpeja.
La pilota cau sobre la línia:
Una pilota que cau sobre una línia és considerada com que cau dintre del camp de joc limitat per
aquesta línia.
g) El joc:
Continuïtat en el joc i períodes de descans
El joc ha de ser continu des del primer servei fins que conclogui el partit d'acord amb els següents
estipulacions:
a. Si s'erra el primer servei, el següent ha de ser efectuat sense demora. El/la receptor/a ha de
jugar al ritme del servidor/a i ha d'estar llest/a per a rebre el servei quan el/la servidor/a estigui
llest/a per efectuar-lo.
b. El joc mai ha de ser suspès, demorat o interromput amb el propòsit de permetre a un/a jugador/a
recuperar les seves forces, alè o condicions físiques. No obstant això, en el cas d'una lesió
accidental, el/la Tutor/a de joc pot permetre per una sola vegada una suspensió temporal per
aquesta lesió.
c. Si per circumstàncies alienes a la voluntat del jugador/a, la seva roba, calçat o equip (exclosa la
raqueta) es deteriora de manera tal que li resulti impossible continuar el joc, el/la Tutor/a de joc pot
suspendre el joc mentre es corregeix la situació.
d. El Jutge de Cadira pot suspendre o demorar el joc en qualsevol moment que sigui necessari i
apropiat.
g. Si hi ha una violació referida a la continuïtat del joc, el/la Tutor/a de joc pot, després de
l'advertiment corresponent, desqualificar al jugador/a.
h. El tutor/a de joc sancionarà les faltes:
donant una advertència al/la jugador/a o parella en qüestió.
si el/la jugador/a o la parella ja ha rebut una advertència, si li atorgarà una falta.
si el jugador/a o parella, se li atorga una falta perquè no respecta les decisions del tutor/a de
joc, se li restarà un punt de la puntuació del partit.
Pèrdua del partit
- Es donarà per perdut el partit, en el cas de faltes evidents o constants, comptant una falta al
jugador/a o la parella i informant immediatament al tutor/a de joc.
Instruccions dels entrenadors:
Durant un partit els/les entrenadors/es i formadors/es podran donar instruccions als jugadors/es per
tal de garantir un procés de formació i millora dels esportistes.
La comunicació amb l'esportista només es podrà fer entre punts i mai quan la pilota estigui en joc.
El/la tutor/a de joc podrà amonestar al formador/a en cas que aquest no respecti les situacions on
es puguin comunicar amb l'esportista.

2.19.5. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol dels
sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5.3. d’aquesta normativa.
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b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons
següents:
 medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i
gènere.
 medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips de
la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips de
la classificació integrada de cada sexe.

Sistema de classificació
a) Per a cada partit guanyat es comptabilitza 3 punts i per a cada partit perdut es comptabilitza 1
punt. En cas de no presentar-se, serà -1 punt per jugador/a i equip.
Especificitats de l’àmbit supracomarcal
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a
continuació:
Per als equips

VALORS

RESULTAT

TOTES LES CATEGORÍES
Per a la confrontació s’atorgarà 3
punts per a cada partit guanyat, 1
punt per a cada partit perdut, i -1 punt
per als partits no disputats.
S’hauran de disputar sempre els 3
períodes dels partits, excepte en cas
de lesió.

Per a la confrontació s’atorgarà 3 punts per a cada partit
guanyat, 1 punt per a cada partit perdut, i -1 punt per als
partits no disputats.
S’hauran de disputar sempre els 3 períodes dels partits,
excepte en cas de lesió.

Es realitzarà el recompte de targetes verdes atorgades en funció dels valors educatius i cívics de
l’esport.
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2.20.

Normativa tècnica de TENNIS

TAULA
2.20.1. Modalitats:
a) Individual: masculí, femení i mixta
b) Equips: masculins, femenins i mixtes, tots ells amb un mínim de 2 esportistes i un màxim de 4
esportistes. En el equips mixtes, amb la composició següent:
Nombre de components del equips mixtes
2

1 femení + 1 masculí

3

Mínim 1 participant de cada gènere

4

2 femenins + 2 masculins

2.20.2. Sistema de competició
a) El sistema de competició, lliga o eliminatòria, es determinarà en funció del nombre definitiu de
jugadors/es i equips participants.
Atès que cal afavorir la màxima participació de tots els esportistes i equips, es prioritzarà el sistema
de lliga i, en cas de fer el sistema d’eliminatòria, es procurarà que tots els esportistes i equips
inscrits juguin un nombre de partits o confrontacions similars.
b) La competició per equips consistirà en una confrontació pel sistema de Copa Davis, en el que
tots/es els/les components de l’equip han de jugar com a mínim un (1) partit:
Sistema de competició per equips
Equips masculins

Individual masculí 1 + individual masculí 2 + dobles masculí

Equips femenins

Individual femení 1 + individual femení 2 + dobles femení

Equips mixtes

Individual masculí + individual femení + dobles mixtes

En els equips masculins i femenins:
* cada equip ordenarà els jugadors/es en base a la última classificació individual o el nivell de
joc, en ordre descendent, i presentarà una alineació per als partits d’individuals, en la que el
jugador/a que jugui l’individual 1 ha d’estar més amunt que el jugador/a que jugui l’individual 2.
* els partits d’individuals 1 i 2 enfrontaran entre si els jugadors/es que cada equip hagi designat
per jugar-los i es podran disputar a la vegada.

2.20.3. Desenvolupament del joc
a) Servei
▪

Començarà a servir el/la jugador/a que guanyi el mini sorteig (encertar en quina mà, del
company/a que arbitra, està amagada la pilota).
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▪

El/la jugador/a que comença un joc en un costat de la taula començarà el següent joc del
partit a l'altre costat, i a l'últim joc possible d'un partit (3r), els/les jugadors/es canviaran de
costat quan el/la primer/a anoti 5 punts.

▪

La pilota ha de botar primer al camp del servidor i després al del receptor, sense tocar la
xarxa.

▪

Després d’haver jugat 2 punts, el/la jugador/a o parella que resta passarà a ser el/la
jugador/a o parella que serveix.

▪

Així fins a la finalització del joc, tret que els dos jugadors o parelles hagin anotat 10 punts.

▪

Quan es doni aquesta darrera situació, el/la jugador/a o parella que resta i el/la que serveix
aniran canviant alternativament a cada punt en joc.

b) Punt
Un/a jugador/a guanyarà un punt:
▪

Si l’adversari/a no fa un servei correcte.

▪

Si la pilota passa per sobre el seu camp o més enllà de la seva línia de fons sense haver
tocat el seu camp, després d'haver estat colpejada pel seu o la seva oponent.

▪

Si l’adversari/a obstrueix la pilota (toca la pilota abans que boti al seu camp).

▪

Si l’adversari/a colpeja la pilota dues vegades consecutives.

▪

Si l’adversari/a, o qualsevol cosa que aquest vesteixi o porti, mou la superfície de joc.

▪

Si l’adversari/a, o qualsevol cosa que aquest vesteixi o porti, toca el conjunt de la xarxa.

▪

Si l’adversari/a toca la superfície de joc amb la mà que no agafa la pala.

c) Net
▪

Un servei es repetirà quan la pilota toqui la xarxa però cau al quadre de servei. Si toca la
xarxa i va fora és punt per l’altre/a.

d) Pilota
▪

El color de la pilota serà blanc

e) Instruccions dels entrenadors
Durant un partit els/les entrenadors/es i formadors/es podran donar instruccions als jugadors/es per
tal de garantir un procés de formació i millora dels esportistes.
La comunicació amb l'esportista només es podrà fer entre punts i mai quan la pilota estigui en joc.
El/la tutor/a de joc podrà amonestar al formador/a en cas que aquest no respecti les situacions on
es puguin comunicar amb l'esportista.
2.20.4. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol dels
sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.5. d’aquesta normativa.
b) Tots els participants es podran descarregar de la pàgina web de la UCEC un diploma nominal de
participació.
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c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.
2.20.5. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
a) Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació paral·lel que
s’especifica a continuació en funció de les categories:
CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

INDIVIDUAL

Tots els partits es jugaran al millor de 3 jocs
(2 de guanyats).
Guanyarà el joc el/la jugador/a que primer
arribi als 11 punts. Si tots dos esportistes
aconsegueixen 10 punts, aleshores guanyarà
el joc el/la jugador/a que primer obtingui 2
punts de diferència sobre l’adversari/a.

Es realitzarà amb el recompte de targetes
verdes atorgades en funció dels valors
educatius i cívics de l’esport.

Puntuació per partit:
- Partit guanyat: 3 punts
- Partit perdut: 1 punt
- Equip no presentat: 0 punts

Es durà a terme el Sistema de Copa Davis
format curt.

EQUIPS

Aquest sistema està format per dos (2)
partits individuals i un (1) de doble: on tots
els jugadors hauran de jugar mínim un partit i
un jugador no podrà fer mai els 2 individuals.
Tots els partits es jugaran al millor de 3 jocs
(2 de guanyats).
Guanyarà el joc el/la jugador/a o parella que
primer arribi als 11 punts. Si tots dos
esportistes o parelles aconsegueixen 10
punts, aleshores guanyarà el joc el/la
jugador/a o la parella que primer obtingui 2
punts de diferència sobre l’adversari/a.

Es realitzarà amb el recompte de targetes
verdes atorgades en funció dels valors
educatius i cívics de l’esport.

Puntuació per partit:
- Partit guanyat: 3 punts
- Partit perdut: 1 punt
- Equip no presentat: 0 punts
b) Sistema de puntuació i classificació
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.
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Aquest equips han de representar a:
▪
▪

Mínim 3 agrupacions Territorials diferents (si hi ha FT)
Mínim 6 consells esportius diferents (si no hi ha FT)

c) Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en l’àmbit supracomarcal, es
lliuraran els guardons següents:
▪
▪

medalles als 3 primers esportistes i equips de la classificació de marques i resultats de cada
categoria, prova i sexe.
medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i equips de
la classificació en valors de cada categoria, prova i sexe.

Valors
Caldrà vetllar pel compliment de les següents accions bàsiques de foment del joc net i dels valors
de l’esport:
▪
▪
▪
▪

Salutacions inicial i final entre els tutors de joc i jugadors/es
Salutació inicial dels jugadors
Puntualitat en arribar a la competició i en cada un dels enfrontaments.
Equipament adequat per la pràctica del tennis taula.
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