JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2021-22
CONVOCATÒRIA FINAL NACIONAL DE VOLEIBOL
Aquesta Final Nacional es convoca segons allò establert en la RESOLUCIÓ PRE/2862/2021,
de 17 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la
Generalitat de Catalunya, per al curs 2021-2022, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport
Escolar de Catalunya, 2020-2030.
1.- Seu, data i termini d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

11-12 de juny de 2022

01 de juny de 2022

Voleibol masculí: Caldes de Malavella (La Selva)
Pavelló Caldes de Malavella – https://goo.gl/maps/DX9tZDfmFv11UV2BA
Voleibol femení: Roquetes i Jesus (Baix Ebre)
Pavelló Roquetes – https://goo.gl/maps/TUUyMzcQki52iiT5A
Pavelló Jesus – https://goo.gl/maps/UhzZZjBCJ7uMKYPb7

2.- Participació
Els Consells Esportius, enviaran per e-mail a la UCEC les inscripcions per a la Final
Nacional amb el model establert, com a màxim el dia 01 de juny de 2022.
Després de consensuar amb els Consells Esportius els equips que participen als JEEC, es
convocarà la Final Nacional de Voleibol masculí en les categories aleví i juvenil, que es
disputaran a Caldes de Malavella (Ds aleví i Dg juvenil), i en femení es convocaran les
categories aleví, infantil, cadet i juvenil. (Ds aleví i cadet i Dg infantil i juvenil)
Cada Consell Esportiu podrà inscriure 1 equip per categoria i sexe representant a la
seva comarca.
Les Finals Nacionals de Voleibol es disputaran sota la normativa aprovada pel CCE i està
a disposició de tots els participants a través del seu Consell Esportiu o bé a la web
www.ucec.cat.

3.- Sistema de competició
El sistema de competició s’adaptarà segons el número d’inscripcions rebudes i s’enviarà
el calendari 7 dies abans de la Final Nacional dels JEEC.

4.- Sistema de puntuació i classificació
En les competicions organitzades per la UCEC, es portarà a terme un sol sistema de
puntuació i classificació que premiï les accions positives de l'esport i el joc net durant les
diferents jornades o activitats esportives, serà el sistema integrat.
− El sistema integrat és aquell en què la classificació, o bé la puntuació de la
competició és única, i consisteix en la suma (esportiva i de valors).

5.- Guardons
En la Final Nacional es premia als 3 primers classificats de cada categoria i sexe amb
una medalla segons la classificació final (or, plata i bronze).
En el cas del premi valors, si fos el cas, se li lliurarà a l’esportista i/o equip al
finalitzar el partit i/o al lliurament de medalles i per megafonia es donarà l’explicació
del motiu del lliurament.

INFORMACIÓ PEL CONSELL ESPORTIU
El preu per participar a la Final Nacional és de 8,00 € per esportista.
Els Consells Esportius, enviaran per e-mail a la UCEC les inscripcions per a la Final
Nacional amb el model establert, com a màxim el dia 01 de juny de 2022, degudament
signat i segellat.
Procediment de la inscripció:
1. Cal enviar el full d’inscripció en suport informàtic al correu electrònic:
esportescolar@ucec.cat
2. Per confirmar les inscripcions, el Consell Esportiu abonarà el pagament
corresponent de 8,00 € per esportista a la UCEC, al número de compte: ES70
0182 8727 5102 0050 0812, la UCEC rebrà el comprovant bancari juntament
amb el full d’inscripció.
3. La UCEC no acceptarà cap inscripció que no procedeixi d’un Consell Esportiu.
Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet d’esportista i d’entrenadordelegat dels JEEC, segellat pel Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a
requeriment de qualsevol membre de l’organització.

