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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018-2019
CONVOCATÒRIA DE FINAL NACIONAL ESQUÍ ALPÍ
Aquesta Final Nacional es convoca en base a la Resolució PRE/2836/2018, de 29 de novembre,
per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2018-2019
(DOGC núm. 7762 del 5.12.2018), i es regeix per allò establert en la normativa tècnica
general, publicada en l’annex 1 de 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 seva normativa tècnica general (DOGC núm. 7522 del 22.12.2017).
1.- Seu, data i termini d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

24 de Febrer de 2019

20 de Febrer de 2019

PALLARS SOBIRÀ – ESPOT ESQUÍ

Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les
inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, abans 20 de Febrer de 2019.
2.- Participació
Només es convocarà la Final Nacional d’Esquí Alpí de les categories benjamí, aleví, infantil,
cadet i juvenil del nivell A, tant masculí com femení, en les modalitats individual i per equips.
Inscripció des de les fases locals i comarcals del nivell A i/o fases Territorials del nivell A dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya, establint la participació màxima per ATCE que es mostra
en el quadre de l’apartat 2.1.
Les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador Nacional a
altres ATCE un cop finalitzi el període d’inscripció.
2.1.- Nombre màxim d’esportistes
ATCE
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona i
Terres de l’Ebre
Total

BF
1
4
10

BM
1
4
10

AF
1
4
10

AM
1
4
10

IF
1
4
10

IM
1
4
10

CF
1
4
10

CM
1
4
10

JF
1
4
10

JM
1
4
10

Total
10
40
100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

160

Caldrà inscriure’s específicament per la competició per equips, (són equips mixtes formats per
2 nois i 2 noies), tant en primària com secundària.
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
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01 – 05
06 – 10
11 - 15
16 - 20
i així successivament

1
2
3
4

El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fentse càrrec del seu comportament i bona conducta.
3.- Característiques del nivell A
- L’organització podrà escollir entre els tres tipus de proves diferenciades en la normativa:

•
•
•

eslàlom gegant
eslàlom
combinada eslàlom/gegant

La selecció del tipus de proba es farà 15 dies abans de la data de la competició i serà
comunicada a totes les entitats participants a la final nacional
4.- Sistema de puntuació i classificació
En aquesta competició només s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació Integrat que
s’especifica a continuació:

INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ DE MARQUES

Es farà una classificació per categoria i gènere,
ordenant les marques obtingudes pels
participants, de millor a pitjor.

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ INTEGRAT
Tots els corredors/ores disposaran inicialment de
10 TARGETES verdes. Es farà una classificació
per categoria i gènere, que es realitzarà amb el
descompte de TARGETES verdes (pèrdua de
posicions) en funció dels valors educatius i cívics
de l’esport segons el criteri de comportaments del
quadre adjunt a la convocatòria

EQUIPS

Es farà una classificació per categoria.
Es farà la classificació per puntuació de menor a
major en funció de la suma de posicions
obtingudes a nivell individual dels 4 components
de l’equip.

En cas d’empat, el desempat es farà en
base a la diferència de TARGETES
verdes
5.- Guardons

La classificació final (posició) de cada corredor que
s’utilitzarà per a la classificació per equips tindrà en
compte els descompte de les TARGETES verdes
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A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en la Final Nacional
d’Esquí Alpí, 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 en valors de cada categoria i gènere.

6.- Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o
alguna de les modalitats i/o categories) si no s’arriba el mínim de participació previst, que és el
següent:
- Mínim de 12 esportistes per a cada categoria i gènere.
- Mínim de 4 equips per a cada categoria i gènere.
Aquests esportistes o equips han de representar com a mínim, a sis (6) Consells Esportius
diferents.

Quadre adjunt de descomptes de TARGETES VERDES

COMPORTAMENTS INAPROPIATS

PUNTUACIÓ

Entrar en meta cridant, tirant els pals, donant, coces etc.

-3 TV

No estar preparat en el moment de la crida del jutge de sortida per entrar a
l’àrea del portilló

-2 TV

Arribar al portilló sense estar equipat adequadament
Deixar els esquís a l’àrea de meta destinada a l’arribada dels participants

-1 TV
-2 TV
-2 TV

Obstaculitzar per desistiment el pas d’un altre corredor durant la cursa en cas
de caiguda

-3 TV

Portar el dorsal indegudament col·locat durant la cursa

-1 TV

Presentar-se a l’àrea del portilló sense el dorsal
Pèrdua de material, equipament o forfet

-2 TV
-3 TV
-2 TV

No estar localitzable a l’àrea de sortida en el moment de la crida del jutge de
sortida per entrar a l’àrea del portilló

-3 TV

No col·laborar amb els companys en la recollida de la roba deixada a la sortida

-2 TV

Arribar tard al reconeixement de la pista

-1 TV

No respectar les indicacions del jutge de sortida a l’hora d’efectuar el
reconeixement de la pista

-2 TV

En cas de trobar-se, no ajudar a un altra corredor amb dificultats a la zona dels

-2 TV

Colpejar les portes en cas de sortir-se del traçat

Pèrdua del dorsal
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traçats
Barallar-se o mostrar un comportament inadequat a l’àrea de sortida i en
general durant la competició

-3 TV

Embrutar o llençar deixalles a les diferents àrees de la competició

-2 TV

