Normativa tècnica de TENNIS
1. Categories
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pre-benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil

2. Modalitats
Per equips: Femenins, Masculins, i/o Mixtes.
Nombre de jugadors/es de l'equip:
Cada equip haurà d'inscriure a la competició un mínim de 4 i/o un màxim de 6 membres.
Durant el transcurs dels partits, cada equip podrà tenir a la pista, els dos jugadors/es que
juguen i, a la banda, la resta de membres que esperen per entrar als següents torns.
Si un equip compareix amb 3 o 2 jugadors/es, pot jugar els 55 min. de partit però un
període de 15 min. del partit el perdrà per 7/0 7/0 7/0 per no tenir 4 jugadors/es.

3. Sistema de competició
El sistema de competició, lliga o eliminatòria, es determinarà en funció del nombre definitiu
de jugadors/es i equips participants.
Atès que cal afavorir la màxima participació de tots els esportistes i equips, es prioritzarà el
sistema de lliga i, en cas de fer el sistema d’eliminatòria, es procurarà que tots els
esportistes i equips inscrits juguin un nombre de partits o confrontacions similars.
a) Sorteig:
Abans de començar el partit, els/les jugadors/es o parelles faran un sorteig, i qui guanyi
decidirà l’opció escollida, i l’altre jugador/a o parella decidirà l’opció que quedi pendent:
▪

Si vol iniciar el partit amb servei o recepció.

▪

Si vol Iniciar el partit en un camp o en l'altre.
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b) Camp de joc:

c) Format de la competició:
Es realitzarà per partits i en cada un d'ells es jugaran 3 períodes de 15 minuts de joc.
d) Temps de joc del partit:
55 minuts per partit:
5 minuts d'escalfament
15 minuts primer període
2,5 minuts canvi parella
15 minuts segon període
2,5 minuts canvi parella
15 minuts tercer període

4. Reglament
4.1. Forma de joc:
Els partits es disputaran en modalitat individual (modificada). Aquests es disputaran per
parelles de la següent manera:
▪
▪

Hi haurà un jugador esperant (a la tanca del fons de pista i amb la raqueta a terra)
i un jugant.
El jugador que està jugant ho seguirà fent fins que perdi el punt, en aquest moment
entrarà a jugar el jugador que estava esperant a la tanca.
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▪

Cada jugador encara que guanyi tots els punts, només podrà jugar un màxim de
tres punts seguits

4.2. Puntuació i temps de joc:
Cada període tindrà una durada de 15 minuts, i en aquest es disputaran el nombre de tiebreaks, a 7 punts, que siguin possibles. En finalitzar cada tie-break es realitzarà un canvi
de costat de pista. En el següent joc decisiu seguirà traient l'equip que guanyi l'últim punt
en el tie-break anterior.
Quan falti 1 minut per a la conclusió del període, els responsables del torneig marquen amb
un avís sonor (xiulet), la disputa dels 3 últims punts del període.
Un cop esgotat el temps oficial, vencerà la parella que hagi aconseguit més punts en els
tie-breaks jugats.
Dels tie-breaks no finalitzats, també es sumaran als punts obtinguts fins al moment.

4.3. El servei:
En categoría pre-benjamí, el servei podrà entrar en els dos quadres de servei.
En la resta de categoríes, es treurà cap al quadre de servei que correspongui.
Servirà sempre el jugador de la parella que guanyi el punt anterior. Quan un jugador que
serveix perd el punt l'altra parella recuperarà el servei fins que de nou el perdi. Cada vegada
que una parella recuperi el servei començarà servint des de la seva dreta (menys en
categoría pre-benjamí que sempre serà servei neutre des del centre de la pista).

4.4. Puntuació per eliminatòria i lligues:
El resultat esportiu al final del partit serà la suma dels punts finals de cada període.
Al equip que guanyi un període de 15 min d'un partit se li sumarà 3 punts.
L'equip que perdi un període obtindrà 1 punt.
En cas d'empat a punts en un període, els dos equips obtindran 2 punts.
Perquè un equip guanyi 3 punts en un període de 15 minuts, ha de sumar més punts que
l'altre equip en el total de punts arrossegats dels tie-breaks jugats en aquell període.

4.5. Sistema de desempat:
a) LLIGA:
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Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents
sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:
−

per la diferència de punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips
implicats.

−

per la diferència més gran de punts a favor, tenint en compte però tots els
altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.

−

’equip que hagi sumat més punts.

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els
següents sistemes de desempat:
-

Per llur ordre i caràcter excloent:
− per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips
segons els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin
participat.
− per la diferència més gran de punts a favor i en contra, considerant només
els partits jugats entre els equips implicats.
− per la diferència més gran de punts obtinguts i rebuts, considerant tots els
partits del campionat.
− l’equip que hagi sumat més punts.

b) ELIMINATÒRIES:
Un cop finalitzats els tres períodes, es sumaran els punts obtinguts per cada equip en cada
període.
En cas que en la suma de les puntuacions de cada període, els dos equips empantin, per
desfer l'empat es sumaran tots els punts aconseguits per cada equip en els períodes i qui
sumi més punts de joc dels tie-breaks, afegirà 1 punt a la suma de resultat per període per
desfer l'empat.
En cas de mantenir-se l'empat amb la suma de tots els punts aconseguits, es disputarà un
punt d'or entre els dos jugadors que han disputat el darrer punt del darrer període.

4.6. El/la Tutor/a de Joc:
El primer dia de competició, abans de començar els partits reunirà a tots els implicats per
informar de les característiques del desenvolupament dels partits.
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Ha de comprovar que les mesures del camp i de la xarxa siguin les correctes.
aplicar les regles oficials del tennis. Sent les seves decisions sobre qüestions de fet
inapel·lables.
Controlarà que les substitucions es realitzin de forma correcta.
Emplenarà i gestionarà les actes.

4.7. Capitans/es:
Cada club haurà d'aportar el nombre suficient de capitans per tenir en tot moment el control
dels equips del seu club. Durant el transcurs del torneig el capità de cada equip haurà
d'estar a la pista mentre juga el seu equip. Quan el seu equip no juga i espera el següent
torn, el capità serà responsable de mantenir-se al costat del seu equip i portar-lo a la pista
puntualment quan sigui el seu torn.
▪
▪
▪
▪
▪

Han de ser majors d'edat, estar inscrits/es als JEEC i que conegui la normativa de la
competició.
Responsables de convocar al seu equip per disputar la jornada.
Encarregats de realitzar els canvis i de fer-ho de forma correcta respectant el
reglament.
Des de la banqueta podrà parlar amb els/les seus/ves jugadors/es durant el partit,
però sempre entre punts.
Mantindrà l'ordre i hàbits de bon comportament i respecte dins de la seva banqueta.

4.8. Convocatòria dels equips:
Cada equip haurà de vetllar per saber els seus ordres de joc i horaris dels partits.

4.9. Horari:
En cas que un equip s'endarrereix-hi, l'eliminatòria s'escurçarà respectant l'hora d'inici del
següent partit.
L'equip que arribi tard serà sancionat afegint 14 punts més al total obtingut per l'equip
oponent al final d'aquell període.

4.10.

Modificacions del reglament segons categoria:

El servei:
a) Pre-benjamí:
b) Benjamí:

Els 2 serveis per baix i a qualsevol dels quadres.
Els 2 serveis lliures i al quadre corresponent.
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c) Aleví a Junior:

4.11.

Els 2 serveis per dalt i al quadre corresponent.

Dimensions del terreny de joc:

Pista normal de tennis.

4.12.

La pilota:
a) Pre-benjamí:
Pilota ultra-soft.
b) Benjamí a Junior:
Pilota soft.
MOSTRA DISTRIBUCIÓ ESPORTISTES EN LA PISTA DE JOC

4.13.

ASPECTES GENERALS DE REGLAMENT

a) El servei:
Servidor/a i Restador/a
El/la jugador que posa en joc la pilota serà anomenat "Servidor/a” i l'altre "Restador/a".
Els/les jugadors/es han d'estar situats/des en els costats oposats de la xarxa.
▪ El/la restador/a pot situar-se on vulgui en el seu propi costat de la xarxa.
El servei és efectuat de la següent manera:
▪ El/la servidor/a s'ha de situar amb ambdós peus darrere de la línia de fons i dintre de
les prolongacions imaginàries de la marca central i la línia lateral.
▪ El/la servidor/a ha de llançar llavors amb la mà la pilota a l'aire en qualsevol direcció
i, abans que la pilota toqui el sòl, l'ha de colpejar amb la raqueta.
▪
El servei serà considerat com efectuat en el moment de l'acció d'impacte de la
raqueta amb la pilota, es toqui la pilota o no.
▪ Un/a jugador/a que usa només un braç pot utilitzar la seva raqueta per a llançar la
pilota.
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b) Execució del servei:
Al executar el servei, el/la servidor/a s'ha de situar alternativament darrere de la meitat
esquerra i dreta del seu camp, començant per la dreta en cada joc.
La pilota servida ha de passar per sobre de la xarxa i tocar el sòl dintre del quadre de servei,
que estarà diagonalment oposat o sobre qualsevol línia que limiti aquest quadre de servei
abans que el/la restador/a la retorni.
c) Falta en el servei:
Es considerarà falta en el servei si es dóna qualsevol circumstància que contradigui el que
s'esmenta en els apartats, SERVEI i EXECUCIÓ DEL SERVEI.
d) Falta de peus:
Per NO considerar-se falta de peus, el/la servidor/a durant tota l'execució del servei:
▪
No es pot moure caminant o corrent. No es considera que el/la servidor/a ha canviat
la seva posició caminant o corrent si realitza moviments dels peus que no afectin
significativament la posició original.
▪
No ha de tocar amb cap peu cap altre punt fora de l'àrea de darrera de la línia de
fons, dins de l'extensió imaginària de la marca central i línies laterals.
e) Segon servei:
Després de la primera falta, el/la servidor/a efectua el servei de nou des de la mateixa meitat
de la pista des de la qual ha comès la primera falta.
En el cas que el servei hagi estat efectuat des de la meitat incorrecta, en aquest cas, el/la
servidor/a està autoritzat/da a realitzar un servei solament, des de l'altra meitat.
e.1 El "Let" (Repetició):
Es cantarà un "let" segons les següents regles:
▪

Si la pilota servida toca la xarxa o banda i després entra al cuadre de servei correcte.
▪
Si la pilota servida toca la xarxa o banda i després, abans de botar la pilota a terra,
toca al restador/a o company/a del restador/a, al seu cos o qualsevol cosa que portin
posat o a la mà.
▪
Si la pilota es serveix quan el/la restador/a no està preparat/da.
També es podrà cantar un let per a provocar una interrupció en el joc, tenint en compte les
següents interpretacions:
▪ Quan es canti únicament respecte d'un servei, serà executat de nou el servei.
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▪

Quan es canti per qualsevol altra circumstància, s'ha de jugar novament el punt
sencer.

f) La pilota en joc:
Una pilota està en joc des del moment que és executat el servei. Tret que es
canti una falta o un " let ", la pilota roman en joc fins que el punt s' hagi acabat.
En cas que un/a jugador/a cometi una falta, si l'oponent segueix el joc, el punt
es continuarà amb normalitat i no es podrà reclamar un cop aquest finalitzi.

f.1 Una bona devolució:
La devolució és bona:
f.1.a. Si la pilota toca la xarxa, pals, suports, cable de metall, tirant o banda, amb la condició
que passi per sobre de qualsevol d'ells i boti en zona de joc correcte de la pista.
f.1.b. Si la pilota, servida o retornada, toca en el sòl de la zona correcta i retrocedeix a l'altre
camp passant la raqueta per sobre de la xarxa, amb la condició que ni el jugador, ni tampoc
cap part de les seves robes o raqueta toquin la xarxa, pals, suports, cable metàl·lic, tirant o
banda.
f.1.c. Si la pilota és retornada per la part externa del pal o suports de singles, amb la condició
que toqui el sòl dintre del camp corresponent i correcte.
f.1.d. Si la raqueta d'un jugador passa per sobre de la xarxa després d'haver copejat la
pilota, amb la condició que la devolució sigui bona.
f.1.e. Si el jugador assoleix retornar correctament la pilota, servida o en joc, i aquesta copeja
a altra pilota que està en el sòl de la pista
f.1.f. Una devolució que passa per sota de la corda de la xarxa entre el suport de singles i
el pal de dobles, i cau dintre de l'àrea de joc, és una bona devolució.
f.2 Un jugador perd el punt:
f.2.a. Si no assoleix retornar la pilota en joc directament per sobre de la xarxa, abans que
aquesta boti al sòl dues vegades consecutives.
f.2.b. Si, deliberadament, quan la pilota està en joc la reté o la toca amb la seva raqueta
més d'una vegada.
f.2.c. Si el jugador o la seva raqueta estigui en la seva mà o no, qualsevol cosa que ell usa
o duu toca la xarxa, pals, suports, cable de metall, tirant o banda, o el sòl dintre del camp
del seu adversari, en qualsevol moment mentre la pilota està en joc.
f.2.d. Si volea la pilota abans que la mateixa hagi sobrepassat la línia de la xarxa fins entrar
al seu camp.
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f.2.e. Si la pilota en joc el toca a ell o a qualsevol cosa que ell usa o duu, excepte la seva
raqueta subjecta a una o dues mans.
f.2.f. Si llança la seva raqueta cap a la pilota i la colpeja.
f.3 La pilota cau sobre la línia:
Una pilota que cau sobre una línia és considerada com que cau dintre del camp de joc
limitat per aquesta línia.
g) El joc:
g.1.Continuïtat en el joc i períodes de descans
El joc ha de ser continu des del primer servei fins que conclogui el partit d'acord amb els
següents estipulacions:
g.1.a. Si s'erra el primer servei, el següent ha de ser efectuat sense demora. El/la receptor/a
ha de jugar al ritme del servidor/a i ha d'estar llest/a per a rebre el servei quan el/la servidor/a
estigui llest/a per efectuar-lo.
g.1.b. El joc mai ha de ser suspès, demorat o interromput amb el propòsit de permetre a
un/a jugador/a recuperar les seves forces, alè o condicions físiques. No obstant això, en el
cas d'una lesió accidental, el/la Tutor/a de joc pot permetre per una sola vegada una
suspensió temporal per aquesta lesió.
g.1.c. Si per circumstàncies alienes a la voluntat del jugador/a, la seva roba, calçat o equip
(exclosa la raqueta) es deteriora de manera tal que li resulti impossible continuar el joc, el/la
Tutor/a de joc pot suspendre el joc mentre es corregeix la situació.
g.1.d. El Jutge de Cadira pot suspendre o demorar el joc en qualsevol moment que sigui
necessari i apropiat.
g.1.g. Si hi ha una violació referida a la continuïtat del joc, el/la Tutor/a de joc pot, després
de l'advertiment corresponent, desqualificar al jugador/a.
g.1.h. El tutor/a de joc sancionarà les faltes:
- donant una advertència al/la jugador/a o parella en qüestió.
- si el/la jugador/a o la parella ja ha rebut una advertència, si li atorgarà una falta.
- si el jugador/a o parella, se li atorga una falta perquè no respecta les decisions del
tutor/a de joc, se li restarà un punt de la puntuació del partit.
g.2 Pèrdua del partit
-

Es donarà per perdut el partit, en el cas de faltes evidents o constants, comptant una
falta al jugador/a o la parella i informant immediatament al tutor/a de joc.

g.3 Instruccions dels entrenadors
Durant un partit els/les entrenadors/es i formadors/es podran donar instruccions als
jugadors/es per tal de garantir un procés de formació i millora dels esportistes.
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La comunicació amb l'esportista només es podrà fer entre punts i mai quan la pilota estigui
en joc.
El/la tutor/a de joc podrà amonestar al formador/a en cas que aquest no respecti les
situacions on es puguin comunicar amb l'esportista.

5. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre
qualsevol dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 2.5.3. de la normativa
general dels JEEC.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació
a TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de
primària, segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el
sistema paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors
hauran de ser els mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim
del mateix valor.

6. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
6.1. Sistema de puntuació i classificació
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que
s’especifica a continuació:

RESULTAT

TOTES LES CATEGORÍES
Per a la confrontació s’atorgarà 3 punts per a
cada partit guanyat, 1 punt per a cada partit
perdut, i -1 punt per als partits no disputats.

Per a la confrontació s’atorgarà 3 punts per a cada partit
guanyat, 1 punt per a cada partit perdut, i -1 punt per als
partits no disputats.

S’hauran de disputar sempre els 3 períodes
dels partits, excepte en cas de lesió.

S’hauran de disputar sempre els 3 períodes dels partits,
excepte en cas de lesió.

VALORS

Es farà una classificació per categoria i gènere (veure punt 6.2 Puntuació de Valors).
Hi haurà uns tutors de valors que observaran el comportament de tots els membres
(esportistes, personal tècnic i públic).
El resultat de l’observació es mesurarà amb uns ítems i s’enregistrarà a una graella.
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6.2 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, estaran en joc 3 punts per a cada agent i s’aconseguiran segons el següent
criteri:
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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 7, 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.

6.3 Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els
guardons següents:
− medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada
categoria i gènere.
− medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o
equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
− en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers
equips de la classificació integrada de cada sexe.
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ACCIONS BÀSIQUES
3

EQUIP
2
1

0

TOTAL

3

EQUIP
2
1

0

TOTAL

3

EQUIP
2
1

0

TOTAL

Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/es, i esportistes.

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES
Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de joc, material
esportiu, vestidor, mobiliari, etc.).
Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).
Animar, tant els seus companys, com els adversaris, independentment del resultat
Realitzar els aspectes bàsics d'una pràctica esportiva saludable: escalfament i hidratació
Reconèixer/ felicitar les bones accions dels/les adversaris/es, independentment del resultat
Avisar al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament
Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de manera
individual o col·lectiva.
ACCIÓ EXTRAORDINÀRIA:

ACCIONS RECOMANADES
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.
ACCIONS:

TOTAL EQUIP/UNITAT
ESPORTIVA
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Noms de l’equip _________________________________

Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
Equipament adequat per la pràctica del bàdminton i que no suposi cap tipus de perill físic
pels esportistes.

Data: ________________

TENNIS EQUIPS

Categoria: _____________________ Entitat: __________________________________

GRAELLA DE PUNTUACIÓ DE VALORS

GRAELLA DE PUNTUACIÓ DE VALORS

PÚBLIC

DATA:________________

ACCIONS BÀSIQUES

PÚBLIC
3

2

1

0

TOTAL

0

TOTAL

0

TOTAL

Respectar les normes
Respectar les zones de pas
Respectar a tots els esportistes, tècnics i tutors/es de joc i de valors
ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

PÚBLIC
3

2

1

Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de joc, material esportiu, vestidor, mobiliari,
etc.).
Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).
Animar reiteradament els seus esportistes i companys/es, independentment del resultat.
Reconèixer les bones accions del/la adversari/a, independentment del resultat
Avisar al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament.
Ajudar a un/a adversari/a en una situació complicada.
Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de manera individual o col·lectiva.

ACCIONS RECOMANADES

PÚBLIC
3

2

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.

TOTAL P. VALORS
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1

Entitat: _______________________________________________________________

Nom i cognoms del/la tècnic/a: ____________________________________________

GRAELLA DE PUNTUACIÓ DE VALORS

ACCIONS BÀSIQUES

EQUIP TÈCNIC
3

2

1

0

TOTAL

0

TOTAL

0

TOTAL

Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/es, i esportistes.
Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.

Equipament adequat per la pràctica de l’activitat física i que no suposi cap tipus de perill físic pels
esportistes.

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

EQUIP TÈCNIC
3

2

1

Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de joc, material esportiu,
vestidor, mobiliari, etc.).
Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).

Animar reiteradament els seus esportistes i companys/es, independentment del resultat.

Realitzar els aspectes bàsics d'una pràctica esportiva saludable: escalfament i hidratació
Reconèixer les bones accions del/la adversari/a, independentment del resultat
Avisar al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament.
Ajudar a un/a adversari/a en una situació complicada.
Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de manera individual o
col·lectiva.

Garantir l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega de premis/cloenda, o com
a mínim, d’una representació d’esportista/es i equip tècnic.

Data: ________________

ACCIONS RECOMANADES

EQUIP TÈCNIC
3

2

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.
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GRAELLA DE PUNTUACIÓ DE VALORS

TOTAL P. VALORS
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