
 

 

 

 

  

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2017-2018 
 

CONVOCATÒRIA DE FINAL NACIONAL 

BÀDMINTON INDIVIDUAL 

 
Aquesta Final Nacional es convoca segons allò establert en la Resolució PRE/2918/2017, de 18 de 

desembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2017-2018 i 

s’estableix la normativa tècnica general.  

 
1.- Seu, data i termini d’inscripció 

 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 

27 de maig de 2018 18 de maig de 2018 

La Garriga - https://goo.gl/maps/fgg8WCfGHJt 

 

Podran participar a la Final Nacional de Bàdminton Individual tots aquells esportistes de les categories  

benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil que hagin participat a les fases locals i comarcals de Bàdminton 

dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, representant a la mateixa entitat esportiva i en la mateixa 

categoria.  

 

Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar al Consell Esportiu del 

Vallès Oriental les inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, com a màxim el dia 18 

de maig de 2018. 

 

 

2.- Participació 
 

Podran participar a la Final Nacional de Bàdminton Individual les categories benjamí, aleví, 

infantil, cadet i juvenil. 

 

S’estableix una participació màxima per demarcacions en totes les modalitats convocades, que 

s’especifica en les taules següents: 

 

2.1.- Participació màxima individual 

 

ATCE BF BM AF AM IF IM CF CM JF JM 
 

Total 

Barcelona 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Girona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Lleida 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Tarragona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Terres de l’Ebre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Total 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 

 

Per a totes les modalitats convocades, les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades 

pel Comitè Organitzador Nacional a altres agrupacions territorials un cop finalitzi el període 

d’inscripció. 

 

2.2.- Personal tècnic 
 

Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o delegat/ada) 

de cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es: 

 



 

 

 

Nombre 

d’inscrits/es de l’entitat 

Nombre de 

personal tècnic 
01 – 05 1 

06 – 10 2 

11 - 15 3 

16 - 20 4 

i així successivament 

El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fent- se 

càrrec del seu comportament i bona conducta. 

3.- Sistema de puntuació 
 

En aquesta competició s’aplicarà el sistema de puntuació paral·lel que s’especifica a 

continuació: 
 

 
PUNTUACIÓ DE RESULTATS PUNTUACIÓ DE VALORS 

B
E

N
J

A
M
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Tots els partits es jugaran en camp de joc 

sencer, i al millor de 3 sets. 

 

Guanya el set el/la jugador/a que primer arribi a 

11 punts, que serà el/la primer/a en servir en el 

set següent. 

 

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 

que primer faci 2 punts consecutius guanya el 

set. 

 
Es farà una classificació per categoria i 

gènere. (Veure punt 5) 

 

Si la puntuació arriba a 14-14, el/la jugador/a 

que assoleixi el punt 15, guanya el set. 

 

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. 
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 Tots els partits es jugaran en camp de joc 

sencer i al millor de 3 sets. 

 

Guanya el set el/la jugador/a que primer arribi a 

15 punts, que serà el/la primer/a en servir en el 

set següent. 

 

El/la jugador/a que guanyi l’intercanvi de cops, 

afegeix 1 punt a la seva puntuació. 

Si la puntuació arriba a 14-14, el/la jugador/a 

que primer faci 2 punts consecutius guanya el 

set. 

Es farà una classificació per categoria i 

gènere. ( Veure punt 5.) 

 

Si la puntuació arriba a 19-19, el/la jugador/a 

que assoleixi el punt 20, guanya el set. 

 

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. 

 



 

 

 

GRUP A 

1r ATCE Barcelona 

2n ATCE Girona 

1r ATCE Terres Ebre 

 

GRUP B 

1r ATCE Girona 

5è ATCE Barcelona 

2n ATCE Barcelona 

 

GRUP C 

1r ATCE Lleida 

2n ATCE Tarragona 

3r ATCE Barcelona 

 

GRUP D 

1r ATCE Tarragona 

2n ATCE Lleida 

4t ATCE Barcelona 

 

4.- Sistema de competició i de classificació de resultats 
 

La competició individual es disputarà en dues fases: 

 

a) 1a fase: es jugarà pel sistema de lliga a una sola volta, en quatre grups de tres, en els que 

tots els/les participants d’un mateix grup s’enfrontaran entre ells/elles. La composició dels 

grups serà la següent: 
 

 

b) 2a fase: es jugarà pel sistema d’eliminatòries en que s’establiran dos quadres de 

competició. 

b.1) quadre 1: amb els 4 primers i 4 segons classificats/ades de cada grup, que anirà cap 

endavant i cap endarrere, per determinar del 1er al 8è classificat/ada de la classificació de 

resultats, segons l’esquema següent: 

 
 

 

 
 
 

  5è   

 

 

  5è-6è   

  1r grup A_ 
  5è-8è     1er-4rt   

  2n grup C_ 

 
  1r grup B_ 

  5è-8è     1er-4rt   

  2n grup D_ 

 
  1r grup C_ 

  5è-8è     1er-4rt   

  2n grup A_ 

 
 

  1er-2n   

 

 

 

 

 

 
  1er   

  5è-6è     1er-2n   

  1r grup D_ 

  5è-8è     1er-4rt   

  2n grup B_ 

 

b.2) quadre 2: amb els 4 tercers classificats/ades de cada grup, que anirà cap endavant i cap 

endarrere, per determinar del 9è al 12è classificat/ada de la classificació de resultats, segons 

l’esquema següent: 
 

  3r grup A_ 

  11è-12è     9è-10è   

  3r grup C_ 

  11è     9è   

  3r grup B_ 
  11è-12è     9è-10è   

  3n grup D_ 



 

 

 

 

5.- Puntuació de valors 

 

Es puntuaran les següents accions de foment del joc net i dels valors de l’esport, 

utilitzant la graella de valoració corresponent: 

 

a) Accions bàsiques 

 

Són les accions que es consideren d’aplicació obligatòria per part de tots els agents i 

estan supervisades pel Tutor/a de Joc. 

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 del bàdminton i que no suposi cap tipus de perill 

físic pels esportistes.  

 

Barem de puntuació:  

 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem. 

 0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb l’ítem. 

 

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. 

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, tant els companys com els adversaris, independentment del resultat. 

b.4)Realitzar els aspectes bàsics d'una pràctica esportiva saludable: escalfament i 

hidratació 

b.5) Reconèixer/ felicitar 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) Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de 

manera individual o col·lectiva. 

 

Barem de puntuació:  

De l’ítem 1 al 5 i el 9, estaran en joc 3 punts per a cada  agent i s’aconseguiran segons 

el següent criteri:  

 3 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem que s’està valorant. 

 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem però amb aspectes a 

millorar.  

 1 punt – Quan s’ha actuat lluny del que recull l’ítem però l’acció no es considera greu 

envers la convivència, el bon clima, la ètica o la salut.  

 0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem i l’acció es considera 

greu envers la convivència, el bon clima, la ètica o la salut. En cas que es produeixi per 



 

 

 

part d’algun dels agents de l’equip, suposarà la pèrdua de la puntuació acumulada 

d’aquell equip de l’ítem que s’està valorant, que passarà a ser de 0 punts en total. 

 

De l’ítem 6 al 8, i com a mesura correctora al factor sort, estaran en joc 2 punts per a 

cada agent segons el següent criteri:  

 2 punts – Quan s’ha produït l’acció i s’ha actuat d’acord amb l’ítem. 

 1 punt – Quan no s’ha produït l’acció.  

 0 punts – Quan s’ha produït l’acció i NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem. 

 

 

c) Accions recomanades 

 

Són aquelles accions que es recomana dur a terme durant la celebració d’un 

esdeveniment esportiu en edat escolar: 

c.1) 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.  

 

Barem de puntuació:  

 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem. 

 0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb l’ítem. 

 

6.- 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 de resultats 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 benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips de la 

classificació integrada de cada sexe. 

7.- Observacions 
 

El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest 

esdeveniment (o algunes de les modalitats o categories convocades) si no s’arriba 

el mínim de participació previst, que és el següent: 

 

- Mínim de 12 esportistes per a cada categoria i gènere. 

 
Aquests esportistes han de representar a: 

- Mínim 3 consells esportius de demarcacions territorials diferents (si hi ha FT) 

- Mínim 6 consells esportius diferents (si no hi ha FT)  


