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Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
1.- Introducció 
Aquesta normativa tècnica ha estat elaborada per la Unió de Consells Esportius de Catalunya 
(UCEC), d’acord amb l’apartat 7 de les Directrius dels JEEC que consten en l’annex de la 
Resolució PRE/2272/2011, de 29 de setembre, per la qual es desenvolupen els programes de 
l’esport escolar a Catalunya, per tal de complementar les esmentades Directrius dels JEEC i de 
concretar els aspectes específics del Bàdminton. 
 
2.- Condicions de participació als JEEC 
Podran participar els/les esportistes i el personal tècnic inscrits als JEEC (Directrius dels JEEC 
punt 6) i que compleixin els requisits següents: 
 
a) Tots/es els/les esportistes i personal tècnic hauran de tramitar el carnet de participant en 

els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. (Directrius dels JEEC punt 6). 
 
b) Modalitats: 

A banda de la modalitat individual, hi ha una modalitat per equips masculí, femení i mixtes, 
amb el nombre de components següent: 

 
Nombre de components (mixtes) 

2 1 femení + 1 masculí 

3 mínim 1 participant de cada gènere 

4 2 femenins + 2 masculins 

 
c) Als/a les esportistes s’hi afegirà el personal tècnic (com a màxim 1 entrenador/a o 

delegat/a per cada 5 esportistes). 
És obligatori que el personal tècnic sigui major d’edat. 

 
d) La participació està oberta a tots/es els/les esportistes excepte els següents casos: 

- Els/les jugadors/es que estan al llistat de tecnificació de la Federació de la temporada 
2013 – 2014. 

- Els/les jugadors/es en edat escolar que participin a les proves del Circuit Català de la 
Federació en els nivells absoluts A o B durant la temporada 2013 - 2014. 

- Els/les 4 primers/es classificats/des del Campionat de Catalunya de la Federació de les 
categories S-11, S-13, S-15, S-17 i S-19 l’any 2013. 
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e) Categories: 
 

PREBENJAMÍ 
Cicle Inicial d’Educació Primària 

Nascuts/des 
2006 - 2007 

BENJAMÍ 
Cicle Mitjà d’Educació Primària 

Nascuts/des 
2004 - 2005 

ALEVÍ 
Cicle Superior d’Educació Primària 

Nascuts/des 
2002 - 2003 

INFANTIL 
Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 
2000 - 2001 

CADET 
Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 
1998 - 1999 

JUVENIL 
Educació Secundària postobligatòria 

Nascuts/des 
1996 - 1997 

 
- Tots/es els/les esportistes participaran a la categoria que els correspon per any de 

naixement (Directrius dels JEEC punt 4.8), amb les següents excepcions: 
 

 Es permetrà la participació d’esportistes en una categoria immediatament superior 
només per tal de potenciar la formació d’equips. En aquest cas, caldrà el document 
d’autorització de la família (Directrius dels JEEC punt 4.8). 

 
 En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories 

inferiors a la que els hi correspon, caldrà el document d’autorització, un certificat 
mèdic, i el corresponent certificat de disminució (Directrius dels JEEC punt 4.8). 

 
3.- Aspectes tècnics 
 
a) Sistema de puntuació 
Tots els partits es jugaran al millor de 3 jocs. 
Guanya el joc el/la jugador/a que primer arribi a 21 punts. 
El/la jugador/a que guanyi l’intercanvi de cops, afegeix 1 punt a la seva puntuació. 
Si la puntuació arriba a 20-20, el/la jugador/a que primer faci 2 punts consecutius guanya el 
joc. 
Si la puntuació arriba a 29-29, el/la jugador/a que assoleixi el punt 30, guanya el joc. 
El/la jugador/a que guanya un joc serà qui primer servirà el següent. 
Quan un/a jugador/a arriba a 11 punts, tots/es dos/dues jugadors/es disposaran d’un descans 
de 60 segons. Hi ha un descans de 2 minuts entre el primer i el segon jocs i uns altres 2 
minuts de descans entre el segon i el tercer. 
 
b) Sistema de competició 
El sistema de competició, lliga o eliminatòria, es determinarà en funció del nombre definitiu de 
jugadors/es i equips participants. 
La competició per equips consistirà en una confrontació pel sistema de Copa Davis (1 
individual masculí + 1 individual femení + 1 dobles mixt), en el que tots/es els/les components 
de l’equip han de jugar un mínim d’un partit.  
 
4.- Classificacions i guardons 
a) Per a les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil s’establiran les següents 
classificacions: 
- Individual femení. 
- Individual masculí. 
- Equips femení 
- Equips masculí 
- Equips mixta 
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L’organització, en la mesura del possible, lliurarà un guardó als/a les tres 3 primers/es 
esportistes i als 3 primers equips, i un diploma acreditatiu de la participació a tots/es els/les 
esportistes. 
 
b) Per a la categoria prebenjamí es podran donar a conèixer els resultats i també d’altres 
aspectes que fomentin valors educatius, sense confeccionar cap classificació i, en la mesura del 
possible es lliurarà un diploma acreditatiu de la participació a tots/es els/les esportistes. 
 
5.- Àmbit supracomarcal 
Les trobades i/o competicions es convocaran sempre que sigui possible dur a terme l’activitat i 
es respectin les condicions establertes en les Directrius dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya (Directrius dels JEEC punt 5). 
 
5.1. Condicions de participació específiques 
Haver participat tots/es els/les esportistes i els/les components dels equips en l’àmbit 
local/comarcal/intercomarcal dels JEEC en la mateix disciplina esportiva i representant a la 
mateixa entitat, i estar tots/es en possessió del carnet dels JEEC. 
 
5.2. Inscripció 
Per participar a les activitats supracomarcals s’haurà de formalitzar la inscripció i el pagament 
seguint els procediments establerts i dins els terminis fixats pel Comitè Organitzador 
corresponent. 
 
6.- Aspectes jurídics i esportius  
El Comitè Organitzador Comarcal/Territorial/Nacional podrà modificar discrecionalment aquesta 
Normativa Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels 
JEEC, i serà el responsable de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que 
no estiguin contemplades en aquesta Normativa Tècnica, aplicant les Directrius dels JEEC i les 
Normes de Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC. 
 
 
 
 


