ACTA DEL COMITÈ TÈCNIC D’ESPORTS D’EQUIP – bàsquet,
futbol sala, futbol set i handbol
Curs 2017-2018
DATA: Dimarts 24 d’octubre de 2017
HORA: 13 h
LLOC: Seu del Consell Esportiu del Tarragonès
ASSISTENTS:

Sr. Fran Cortés (COL. TURÓ)

Sr. Óskar Pujol (AB SALLE TARRAGONA i AMPA ESCOLA
ARQUITECTE JUJOL)

Sr. Carlos Borrallo (AMPA ESCOLA SANT PERE I SANT PAU,
AMPA INSTITUT COLLBLANC, AFA ESCOLA LA CANALETA, UMPA
PAU DELCLÒS I AMPA PERE VIRGILI)

Sr. Víctor Doblas (AMPA COL·LEGI LA SALLE TORREFORTA)

Sr. Jordi Crespo i del Rio (TGN BÀSQUET CLUB)
Ordre del dia:
1. Novetats normatives i definició de la fase comarcal dels JEEC.
Tràmits administratius.
2. Convocatòria de les diferents categories Jocs Esportius Escolars de
Catalunya.
3. Programa Mini Futbol Tarragonès (P4 i P5 i prebenjamí 1r).
4. Programa de valors “Tots som àrbitres” – 3a edició.
5. Convocatòria de les competicions per a les comunitats educatives
de centres escolars - AMPAs per a adults: bàsquet i futbol sala.
6. Nou protocol d’actuació en cas d’accident esportiu.
7. Altres assumptes.
1. Novetats normatives i definició de la fase comarcal dels JEEC.
Tràmits administratius.
S’informa que per a aquesta temporada no hi ha limitació de participants
federats i que podran prendre part en les competicions ja sigui pel seu
centre escolar o per un club, igual que la temporada anterior.
Es recorden els tràmits per sol·licitar permisos especials per a jugadors de
categoria superior, o jugadors masculins en competicions femenines.
2. Convocatòria de les diferents categories Jocs Esportius Escolars de
Catalunya
S’informa del nombre total d’equips per esport i categoria i dates d’inici de
les competicions.

Per a aquesta temporada no hi haurà la competició conjunta que es feia
amb la Federació. Des del Consell es convoca, com en la resta d’esports, la
categoria alevina.
S’informa de les categories en les quals l’àrbitre ha de ser federatiu. El
Consell publicarà una circular amb un quadre resum. També en aquesta
primera circular hi constaran diferents aspectes de les competicions
(acreditació de partits, Comitè de Competició, permisos especials...).
3. Programa Mini Futbol Tarragonès (P4 i P5 i prebenjamí 1r)
En el programa Mini Futbol Tarragonès s’hi han inscrit 13 equips de P4 i
P5 (es faran dos grups i dues trobades). En Prebenjamí de 1r es durà a
terme un calendari de 12 equips, amb una fase única, i també la
participació en dues trobades.
4. Programa de valors “Tots som àrbitres” – 3a edició
Des del Consell Esportiu s’estan fent les gestions per poder dur a terme un
cop més l’aplicació del programa de valors “Tots som àrbitres” en la
categoria alevina dels diferents esports d’equip. En breu se n’informarà les
entitats.
5. Convocatòria de les competicions per a les comunitats educatives
de centres escolars - AMPAs per a adults: bàsquet i futbol sala
La inscripció dels equips al torneig d’AMPAs està oberta fins al 7 de
novembre. Els equips encara estan fent les inscripcions.
6. Nou protocol d’actuació en cas d’accident esportiu
Es recorda als coordinadors assistents que el protocol d’actuació en cas
d’accident esportiu ha canviat respecte a la temporada anterior, tal com
s’ha facilitat, per correu electrònic, a les entitats i als usuaris a mesura
que es van fent la llicència. Es reitera la importància de seguir el protocol
establert per tal de tenir garantida la cobertura de la mútua.
7. Altres assumptes
No hi ha més assumptes.
Maribel Roig Mestre
Tècnica

Tarragona, 27 d’octubre de 2017

