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PROGRAMACIÓ DEL XL JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS D’ALCOI – 2021/2022

a) Categories Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil per a les modalitats de Futbol Sala,

Futbol 8, Bàsquet i Minibasquet:

JORNADA DATA

1 23/10/2021

2 30/10/2021

3 06/11/2021

4 13/11/2021

5 20/11/2021

6 27/11/2021

7 11/12/2021

8 18/12/2021

9 15/01/2022

10 22/01/2022

11 29/01/2022

12 05/02/2022

13 12/02/2022

14 19/02/2022

15 26/02/2022

16 05/03/2022

17 12/03/2022

18 19/03/2022

19 26/03/2022

20 02/04/2022

21 09/04/2022

22 30/04/2022
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b) Categoria Prebenjamí per a la modalitat de MULTIESPORT:

MODALITATS DE MINIBASQUET I
FUTBOL SALA

JORNADES MULTIESPORT

JORNADA DATA JORNADA DATA

1 30/10/2021

2 13/11/2021

3 UNIHOCKEY (1) 20/11/2021

4 27/11/2021

5 18/12/2021

7 15/01/2022

COLPBOL (2) 22/01/2022

8 29/01/2022

9 12/02/2022

10 INTERCANVI (3) 19/02/2022

11 26/02/2022

12 12/03/2022

13 ATLETISME (4) 19/03/2022

14 26/03/2022

15 09/04/2022

c) Categories Cadet i Juvenil per a la modalitat de Voleibol:

JORNADA DATA

1 30/10/2021

2 13/11/2021

3 27/11/2021

4 18/12/2021

5 15/01/2022

6 29/01/2022

7 12/02/2022

8 26/02/2022

9 12/03/2022

10 26/03/2022

11 09/04/2022
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La fase intermunicipal d’Alcoi dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

està organitzada pel Centre d’Esports d’Alcoi, constituït com a pilar dels valors formatius i

constructors de la personalitat que han de considerar-se en estes edats.

Amb  aquests  Jocs,  el  Centre  d'Esports  d'Alcoi  pretén  estimular  i  promoure  la

participació  esportiva de tots els  xiquets i  xiquetes en edat  escolar.  Amb esta finalitat

procura  oferir  un  ampli  ventall  de  modalitats  esportives  que  permet  satisfer  les

preferències de la gran majoria.

A  través  d’aquesta  fase  intermunicipal  es  crearà  un  major  vincle  d'amistat  i

comunicació  entre  els  distints  grups,  entitats  i  associacions  que  componen  l'ampli

espectre social de la ciutat.

1. PARTICIPANTS

Aquests Jocs organitzen l'activitat  esportiva en totes les etapes d'aprenentatge.

Per  això,  poden  participar  xiquets  i  jóvens  de  centres  educatius,  clubs,  associacions

esportives  o  recreatives  de  qualsevol  entitat  degudament  reconeguda,  així  com

participants amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials,  ja que es programaran

jornades  esportives  adaptades  a  les  característiques  dels  esportistes.  Les  edats  que

comprén són aquelles reconegudes com les primeres etapes d'aprenentatge, esportistes

nascuts des de l'1 de gener de 2004 fins al 31 de desembre del 2015.

2. CATEGORIES

S'establixen les categories en funció de l'edat  dels  participants:

PREBENJAMÍ (***) Nascuts en 2014/2015

BENJAMÍ (masculí i femení) Nascuts en 2012/2013

ALEVÍ (masculí i femení) Nascuts en 2010/2011

INFANTIL (masculí i femení) Nascuts en 2008/2009
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CADET (masculí i femení) Nascuts en 2006/2007

JUVENIL (**)(masculí i femení) Nascuts en 2004/2005

 (**)  Esta categoria queda oberta a tot tipus d'entitats. Els participants no han de
tindre llicència federada en el mateix esport. 
  (***) Esta categoria està reservada exclusivament a la modalitat de multiesport.

Totes les categories podran ser mixtes en la fase local d’aquests Jocs Esportius.

En la fase provincial els equips mixtes s'integraran en les competicions masculines.

3. MODALITATS

3.1. Estarà  oberta  la  inscripció  a  tots  els  esports  amb  federació  autonòmica

legalment constituïda, d'acord amb allò que s'ha estipulat en la present ordre per a cada

un dels esports i fases.   

3.2. En  la  fase  intermunicipal  d'Alcoi  es  convoquen  les  competicions  de  les

modalitats  esportives següents:

ESCACS GIMNÀSTICA ARTÍSTICA TENNIS

ATLETISME GIMNÀSTICA RÍTMICA TENNIS TAULA

BÀDMINTON ESPORT ADAPTAT TIR AMB ARC

BÀSQUET JUDO VOLEIBOL

CAMP A TRAVÉS NATACIÓ MULTIESPORT

CICLISME - BMX PESCA FRONTENNIS

COLPBOL MOUNTAIN BIKE FUTBOL 11

FUTBOL 8 ORIENTACIÓ PILOTA VALENCIANA

FUTBOL SALA PATINATGE ARTÍSTIC ALTRES
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3.4. En  cas d'haver-hi noves propostes seran estudiades per a la seua possible

posada  en funcionament.

3.5. Un esportista podrà participar en més d'una competició de la fase intermunicipal

d’Alcoi dels Jocs Esportius en el mateix dia, sempre que soles una de les modalitats siga

d’equip, per tant un mateix esportista pot estar inscrit a diversos esports.

4.  PARTICIPACIÓ

4.1. La participació en aquesta fase intermunicipal d’Alcoi dels XL Jocs Esportius, no

serà exclusivament  competitiva,  sinó  que serà formativa i  de promoció dels  valors de

convivència i d’intercanvi d’experiències esportives entre tots els involucrats en l’activitat. 

5.  ÀMBIT DE LA COMPETICIÓ

5.1. Per les característiques de les diferents categories que componen aquests

Jocs, i atés que algunes d'elles participaran posteriorment en les fases dels Jocs esportius

de la Generalitat Valenciana, és necessari especificar quin tipus de fases tindrà cada una

d'estes categories.

PREBENJAMÍ Fase intermunicipal
BENJAMÍ Fase intermunicipal
ALEVÍ (futbol municipal/intermunicipal) Fase intermunicipal
INFANTIL Fases intermunicipal, provincial  i autonòmica
CADET Fases intermunicipal, provincial  i autonòmica
JUVENIL Fases intermunicipal

 En les modalitats de bàsquet, futbol sala, futbol 8, futbol 11 i voleibol, la competició

s'organitzarà  amb  la  participació  d’equips  d’altres  localitats,  a  fi  de  millorar  la

qualitat  de dita  competició.  Tant  els  equips  d’Alcoi  com els  d’altres  poblacions

tindran que desplaçar-se fins a la localitat  de l’equip local per a jugar els seus

partits.

5.2. El  pas  a  les  diferents  fases  anteriorment  exposades  no es  decidirà

exclusivament segons les classificacions o eliminatòries realitzades en les fases anteriors
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En  les  modalitats  individuals,  tots  els  inscrits  a  la  fase  intermunicipal  podran

participar en la fase provincial i següents, sempre atenent a les normes específiques que

cada federació marque pel desenvolupament dels Jocs Esportius en cada modalitat.

5.3. En la fase provincial els grups s'organitzaran des de la Secció d'Esports de la

Direcció  Territorial  de la  Conselleria  d'Educació,  Cultura i  Esport,  i  la  celebració de la

primera  jornada  de  la  fase  provincial  serà  comunicada  a  partir  de  gener  de  2022

comunicant l'Ajuntament corresponent quins equips van a la fase provincial com a data

límit a principi del mes de gener de 2022. 

5.4. Àmbit Autonòmic: La competició s'organitzarà des de la Secció d'Esports de la

Direcció  Territorial  de  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport  per  als  equips  i

esportistes classificats en les competicions provincials en funció dels barems establerts

per les bases de competició de cada una de les modalitats.

6. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS

6.1. Els equips inscrits en la fase intermunicipal d’Alcoi dels XL Jocs Esportius no

tindran una quantitat de components determinats.

6.2. Per a poder  realitzar  una fase municipal  o intermunicipal,  ha d'haver-hi  una

participació  mínima de 4  equips  per  esport  i  categoria  i  que pertanyen  a tres  o  més

entitats.

6.3. Els equips que no puguen participar en la fase intermunicipal pel fet que no hi

ha suficients equips per a poder realitzar una competició, se li comunicarà a la Secció

d'Esports  de  la  Direcció  Territorial  d'Educació,  Cultura  i  Esport  a  fi  de  donar-los  la

possibilitat de poder desenvolupar-se en la modalitat esportiva triada.

7. INSCRIPCIONS

7.1. Per a participar en la fase intermunicipal dels XL Jocs Esportius 2021/2022 serà

imprescindible:

1) Enviar  al  correu  esports@alcoi.org,  el  full  de  «Sol·licitació  de

Participació»  detallant  les  disciplines  esportives  en  les  que  participen,  a  quina

mailto:esports@alcoi.org
http://esport.gva.es/?q=va/node/35
http://esport.gva.es/?q=va/node/35
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categoria pertanyen i la quantitat de jugadors que prenen partit en la competició.

Abans del 01/10/2021.

2) Enviar al correu esports@alcoi.org, el full del «Delegat de la Entitat»

per a tindre en qui comunicar-se. Abans del 01/10/2021.

3) Inscriure's en la pàgina web dels XL Jocs Esportius de la Comunitat

Valenciana: http://esport.gva.es/Jocsweb/Jocse.html#inscripcions.

4) Per als  esports individuals  es tindrà que fer  la  inscripció  20 dies

abans de la competició.

5) Si  l’àrbitre  ho  creu  necessari  podrà  requerir  als  jugadors  que

s’identifiquen  amb  algun  document  nacional,  NIF,  NIE  o  NIA;  de  forma  que

recomanem que els participants ho porten a tots els encontres.

7.2. Tota la documentació que es deu aportar es pot trobar a la pàgina web del

Centre d’Esports: https://www.alcoi.org/ca/areas/deportes/Jocs/esports_equips.html.

7.3. Almenys un dels entrenadors i/o delegats de les entitats participants en els XL

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, haurà de ser major d’edat. Tots els tècnics i

entrenadors acreditaran la titulació oficial adequada.

7.4. A més, els tècnics, entrenadors i delegats hauran de disposar de la certificació

negativa del registre central de delinqüents sexuals.

Excepcionalment,  es podrà designar un tècnic major de 16 anys si ha superat el

curs d’entrenador corresponent.

8. ASSISTÈNCIA MÈDICA

8.1. La  Conselleria  de  Sanitat  prestarà  atenció  mèdica  sanitària  als  participants

(esportistes,  entrenadors,  delegats  i  organitzadors  que  patisquen  qualsevol  lesió  de

caràcter esportiu) inscrits en  els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana a través de la

seua xarxa d'assistència, presentant la llicència esportiva dels Jocs i el full d'inscripció de

l'equip. No obstant això, en el supòsit que el participant lesionat estiga federat es liquidarà

l'import de l'assistència a càrrec de la respectiva mútua esportiva.

https://www.alcoi.org/ca/areas/deportes/jocs/esports_equips.html
http://esport.gva.es/jocsweb/jocse.html#inscripcions
mailto:esports@alcoi.org
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8.3. L’atenció haurà de produir-se abans de 48 hores transcorregudes del succés de

l’accident.

8.2. L’entitat  asseguradora concertada corresponent,  cobrirà  l'assistència  mèdica

continuada  posterior  a  la  prestada  en primera instància  per  la  Conselleria  de  Sanitat

derivada de l'accident esportiu mencionat, així com la responsabilitat civil per accions o

omissions en l'exercici de les funcions que els competixen.

8.4. Procediment a realitzar en cas d'accident esportiu pels inscrits en la campanya

de Jocs Esportius:

1. Dirigir-se a l'Hospital “Verge dels Lliris” i presentar:

- Full d'inscripció - “tríptic”.

- DNI de l’accidentat i fitxa dels Jocs Esportius.

- Acta del partit, si és el cas.

8.5. En  cas  de  necessitar  una  segona  assistència  per  motius  d'operacions,

rehabilitació, etc. es seguirà el protocol indicat en la web  Jocs esportius - Generalitat

Valenciana (gva.es)   

9. MATERIAL

9.1. Cada  equip  participant  haurà  de presentar  en  cada  partit  almenys  un  baló

reglamentari per al joc; així mateix, cada equip disposarà del seu material propi per als

escalfaments.

9.2. En els esports individuals cada esportista haurà d'estar proveït del seu material

personal de joc i competència.

10. INSTAL·LACIONS

10.1. Les competicions d’aquesta fase intermunicipal es realitzaran en instal·lacions

esportives de diferents característiques, d'acord amb la modalitat a què pertanyen .

10.2. S'utilitzaran tant les instal·lacions municipals com les dels centres escolars i

les de clubs privats. 

https://ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius
https://ceice.gva.es/es/web/deporte/jocs-esportius
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10.3. La utilització de les instal·lacions no municipals només podrà ser efectiva quan

el  responsable  d'esports  del  centre  que  així  ho  desitge  ho  comunique  per  escrit  a

l'organització, mitjançant els impresos que el Centre d’Esports d'Alcoi, tindrà a este efecte.

10.4. Tots els centres escolars i clubs privats que vulguen jugar partits en les seues

instal·lacions hauran de tenir-les en perfectes condicions per al desenvolupament del joc,

a més de disposar de vestidors i dutxes corresponents amb aigua calenta, així com el

material necessari (taula ,cadires etc).

10.5. Aquella entitat o centre que no ho comunique degudament, o que no reunisca

els requisits exigits, no podrà jugar cap competició en les seues instal·lacions.

11. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ

11.1. Les  entitats  podran  prendre  part  sempre  que  estiguen  degudament

reconegudes, que accepten la normativa que els regix i que presenten la documentació

exigida pel Centre d'Esports d'Alcoi en els terminis establits.

11.2. Els esportistes podran prendre part si pertanyen a alguna d'aquestes entitats i

reunixen els requisits exigits per l'organització, com són la compulsa del DNI i la seua

inclusió en el full d'inscripció  de l'equip  amb totes les dades sol·licitades.

12.- ORGANITZACIÓ

12.1. El Centre d'Esports d'Alcoi, com a entitat organitzadora, potenciarà la creació

de comités de competició, un per cada modalitat esportiva, perquè aquests controlen, de

forma independent i objectiva, la competició i permeten el seu funcionament normal.

12.2. Els Comités de Competició estaran composts per persones seleccionades pels

seus respectius col·lectius.

12.3. El Centre d'Esports d'Alcoi convocarà periòdicament l'Assemblea dels Jocs,

composta pels representants legals de les entitats participants en l'edició corresponent

(clubs,  centres escolars,  col·lectius  arbitrals,  comités de competició,  etc.).  En aquesta

Assemblea  es  tractaran  temes  relacionats  i  el  funcionament  general  dels  diferents

campionats.  Es  podran  realitzar  propostes  i  debatre  els  temes  que  es  consideren

oportuns.



FASE INTERMUNICIPAL D’ALCOI 

2021/2022 JOCS ESPORTIUS

13. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

13.1. Delegats de les entitats: Representa la seua entitat en les assemblees que

convoca l'organització dels Jocs. Serà responsable de l'entitat i dels equips inscrits per a

l'acatament de la normativa i el  compliment en la competició.  Arreplegarà l'opinió dels

delegats dels equips de l'entitat que representa i la comunicarà al comité de competició o

organitzador.

13.2.  Delegat  d'equip:  Serà  el  representant  dels  equips  durant  la  disputa  dels

partits. Són ells els que hauran de dirigir-se als àrbitres en cas de necessitat, així com

formular les reclamacions pertinents. Procurarà que durant la disputa dels partits no hi

haja contratemps que puguen pertorbar els components educatius i cordials que han de

tindre els Jocs.  Procurarà que les conversacions que es tinguen estiguen dins de les

mínimes normes cíviques. Vigilarà que en cada partit estiga correcta tota la documentació

de l'equip. En definitiva, el delegat actuarà com a moderador entre el seu equip i la resta

de  persones  relacionades  directament  en  el  partit.  Sempre  que  vullga  resoldre  algun

problema o aclarir algun dubte relacionat directament amb els Jocs, ho farà en el Centre

d'Esports d'Alcoi, acompanyat del seu delegat de l'entitat.

13.3.  Entrenador:  Procurarà  que  els  components  del  seu  equip  tinguen  la

puntualitat que es demana per a la celebració dels partits. Farà complir el reglament de

competició  de  la  seua  modalitat  corresponent.  Utilitzarà  els  Jocs  com  a  mitjà  de

desenvolupament, formació i comunicació social de totes  les persones a càrrec seu. En el

cas de dubte o reclamació, haurà de dirigir-se al seu delegat d'equip.

13.4. Jugador: Respectarà les regles del joc de la modalitat o modalitats en què

prenga part. Acceptarà les decisions arbitrals. Respectarà als seus companys, adversaris i

totes les instal·lacions i material esportiu.

14. NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA COMPETICIÓ

14.1. Es  disposa  una  sèrie  de  Normes  especials  que  garantisquen  el  bon

funcionament  dels  Jocs,  permeten l'agilització  dels  tràmits  i  eviten  els  problemes  que

puguen desestabilitzar la competició.
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a) Cada  equip  no  podrà  iniciar  la  competició  sense  haver  presentat  la

documentació exigida i que aquesta estiga correcta.

b) Cada participant  no podrà prendre part  en la competició si no consta la

seua inscripció en la documentació corresponent 

c) Els participants en els Jocs podran competir en un esport d'equip i en els

de  caràcter  individual,  sempre  que  no  s'interferisquen  els  diferents  calendaris  de

competició.

d) Els  participants  s'inscriuran  en  les  categories  previstes  en  la  normativa

general, tenint en  compte la seua  data de naixement. 

e) Els  participants  de  la  categoria  juvenil  no  podran  estar  federats  en  la

modalitat en què hagen de participar.

f)L'organització oferirà a tots els responsables de les entitats i delegats d'equip tota

la documentació necessària per al desenvolupament de la competició, com la normativa,

els calendaris, etc.

g) Els  horaris i els llocs de Jocs dels partits seran exposats en els taulers del

Centre  d'Esports  d'Alcoi  i  altres  entitats  participants,  així  com  en  la  web  dels  Jocs

Esportius de l’Ajuntament d’Alcoi.

14.2. En el cas que un equip desitge ajornar un partit per motius justificats, haurà

d'actuar  de  la  següent  manera,  perquè  l'ajornament  siga  acceptat  pel  comité  de

competició:

1. L'equip que desitge l'ajornament,  a través del seu delegat,  ho comunicarà al

comité de competició respectiu fins al dilluns de la mateixa setmana de la competició. 

2. El  delegat  d'aquest  equip,  es posarà en contacte amb el  delegat  de l'equip

contrari per a fer-li arribar el desig d'ajornament. Al mateix temps, acordaran mútuament el

dia,  hora  i  lloc  de  celebració  del  partit.  Aquest  s'haurà  de  celebrar  abans  de  dues

setmanes immediatament posteriors a  l'ajornada.
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3. Arribat l'acord entre els delegats dels dos equips, es personaran amb l’imprés al

comité corresponent i allí el signaran, perquè en prengueu coneixement i disposició de les

mesures necessàries (àrbitres, actes, etc.)

4. En el cas de no actuar d'aquesta manera, el comité de competició corresponent

sancionarà amb la pèrdua del partit a l'equip o equips no presentats al partit corresponent

a la jornada oficial  i  s'aplicarà a més les sancions que cada comité de competició, en

funció de la seua normativa, determine.

5. La doble no presentació d'un equip als seus compromisos de la competició,

serà sancionada amb la desqualificació automàtica.

6. La  puntualitat  a  l'hora  de  començar  els  partits  és  vital  per  al  normal

desenvolupament de la jornada esportiva, és per això que s'haurà de tindre en compte el

següent:

7. L'equip que no arribe a l'hora prevista per a jugar,  perdrà el  partit,  quedant

reflectit per l'àrbitre en l'acta corresponent. Si a l'arribada de l'equip retardat encara es

troba present l'equip contrari i l'àrbitre, el partit es pot celebrar, sabent els dos delegats,

que  tinga  el  resultat  que  tinga  el  partit,  valdrà  el  que  disposa  l'acta  anteriorment

confeccionada per l'àrbitre.

8. Un partit començat amb retard, no podrà mai allargar la seua duració més enllà

de l'hora d'inici del partit següent, el qual haurà de començar a l'hora marcada pel comité

de competició, per evitar allargar les jornades.


