XV TORNEIG PER A LES COMUNITATS EDUCATIVES
CENTRES ESCOLARS I AMPA (ADULTS)
PARES I MARES – PROFESSORS I PERSONAL NO DOCENT – MONITORS – EXALUMNES

BÀSQUET masculí i femení - FUTBOL SALA masculí i femení
INTRODUCCIÓ
Convocatòria de diferents campionats de lleure per a adults no
competitius (sense classificació) destinats a la comunitat educativa dels
centres escolars de la comarca. És a dir, dirigits conjuntament a pares i
mares, professorat i personal del centre, exalumnes i monitors esportius
del mateix centre. Els equips podran estar compostos per qualsevol dels
membres d’aquest col·lectiu i amb un nombre indiferent de cadascun
d’ells. Un mateix centre escolar pot presentar els equips que vulgui de
cada disciplina esportiva.
ESPORTS CONVOCATS
Es convocaran dues disciplines esportives:
- Bàsquet: modalitat masculina i femenina.
- Futbol sala: modalitat masculina i femenina.
A les categories masculines els equips també poden ser mixtos.
JUGADORS/ES
L’edat mínima per poder participar-hi és de 18 anys en la competició
masculina.
En la competició femenina, només es permetrà l’alta de 2 jugadores
d’entre 16 i 18 anys, la resta de jugadores han de ser majors de 18 anys.
En un equip no es podran donar d’alta més de 5 jugadors/es de 18 a 21
anys.
Els jugadors o jugadores amb llicència d’esportista en vigor, tramitada
per la corresponent federació esportiva, no podran participar en aquest
torneig.
Al tenir aquest torneig un caire no competitiu, no es fixarà límit màxim
de jugadors/e inscrits/es a l’acta del partit. Tampoc hi haurà límit de
jugadors/es donats/des d’alta a l’equip.
CALENDARI PREVIST
El calendari de les diferents competicions es realitzarà a partir del
nombre d’inscrits de cadascuna de les modalitats i es programaran de
10 a 15 jornades. La data d’inici està prevista per a la setmana del 19 de
novembre i la de finalització al mes de maig.

HORARIS I SEUS
Cada equip jugarà en el terreny de joc del propi centre escolar o en un
altre comunicat a aquest efecte. En el cas que hi hagi equips sense
terreny de joc, el CET podrà col·laborar per tal d’aconseguir un camp de
joc d’una altra entitat. Cada equip escollirà el seu horari de partit quan
jugui com a local.
Els possibles horaris d’inici dels partits seran entre setmana (a partir de
les 18 h i fins a les 21:00 h), dissabtes (a partir de les 16 h i fins a les 20
h) i diumenges (a partir de les 10 h i fins a les 13 h).
A la modalitat de bàsquet, als partits que s’iniciïn a partir de les 21h
s’aplicarà una dieta de 16,15 €.
Excepcionalment, es podran acceptar altres horaris, prèvia aprovació del
comitè organitzador.
Per a l’ajornament de partits i el comitè de competició s’aplicaran els
mateixos sistemes previstos per als JEEC.
ARBITRATGES
En bàsquet masculí s’aplicarà un cost per partit de 37,40 €, i en bàsquet
femení, de 30,30 €, més el desplaçament respectivament (mínim de 6,84
€, o aplicació del cost per km de 0.32 €).
El cost per partit en futbol sala serà de 30,25€ (cànon únic).
TRAMITACIÓ, DRETS D’INSCRIPCIÓ I LLICÈNCIES
Tota la tramitació es farà amb el mateix sistema previst que té el centre
o AMPA destinat als JEEC.
La data límit d’inscripció és el 7 de novembre.
Cada equip participant haurà d’abonar les següents quotes d’inscripció
per equip:
- BÀSQUET:
- FUTBOL SALA:

241.50 €
241.50 €

Els equips que no pertanyen a entitats registrades al CET, també hauran
d’efectuar un dipòsit de 35€ per a l’aplicació de les sancions
corresponents. Si en algun moment la suma de les sancions és superior
al dipòsit, l’equip afectat haurà d’ingressar la diferència abans del
següent partit i deixar un altre dipòsit de 35€.
Al final del torneig es farà la liquidació corresponent.
Tots els jugadors, delegats i entrenadors han de tramitar l’assegurança
que proporciona aquest Consell Esportiu per la modalitat d’adults
(lleure). Els participants que estiguin encara en edat juvenil podran
tramitar la llicència per als Jocs Esportius Escolars.

Els equips estan obligats a tramitar les corresponents llicències dels
seus participants, amb els mateixos criteris que als JEEC.
ALTRES MODALITATS ESPORTIVES AMB POSSIBLE PARTICIPACIÓ
A banda d’aquesta competició, i dins de les convocatòries corresponents
dels Jocs Esportius Escolars, els pares i mares, professors i monitors
dels centres escolars també podran participar en les diferents curses de
cros, jornades de curses d’orientació, tennis de taula, pàdel i escacs
organitzades pel CET, amb els següents requisits:
• Que el centre també hi participi en categories escolars.
• Que els interessats tramitin prèviament l’assegurança corresponent.
• Que facin la corresponent inscripció seguint els tràmits i terminis
establerts per a les categories escolars.

