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Projecte multiesport prebenjamí

A continuació, es detalla el projecte que el Ajuntament d´Alcoi proposa per a portar a

terme l´activitat de multiesport.

D’acord amb el que disposa a la Resolució de 20 de juliol de 2021, del conseller

d’Educació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  convoquen  els  XL Jocs  Esportius  de  la

Comunitat Valenciana en edat escolar i s’aproven les bases per les quals es regulen i, la

base 5.1.3 on s’especifica que l’única disciplina esportiva que deurien practicar els xiquets

i  xiquetes  de  la  categoria  prebenjamí  (nascuts  durant  els  anys  2014  i  2015)  es  el

multiesport, però que, excepcionalment s’admetran altres modalitats específiques sempre

i  quant,  s’hagen adaptat  les seues normes i  característiques de joc a les necessitats

educatives d’aquestes edats i que, l’ajuntament o institució pública supramunicipal que

organitze la dita modalitat incloga les bases que el regulen en el projecte de multiesport

que es deu realitzar, correspon al Centre d’Esports d’Alcoi desenvolupar les bases del

projecte de multiesport que es portarà a terme a l'àmbit local d’Alcoi.

Es així que, l’ajuntament d’Alcoi mitjançant el Centre d’Esports genera les bases per

les quals regula que en la categoria de prebenjamí els esports que els xiquets podran

realitzar  (a  banda  de  multiesport)  seran  el  minibàsquet  i  el  futbol  sala,  prèviament

adaptats a les edats dels participants.

Amb el fi de poder formar part dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana s’han

creat varies propostes, en primer lloc  reduir el  número de jornades que es practica la

disciplina específica de minibàsquet i el futbol sala, de forma que tan sols jugaran un partit

cada dues setmanes (d’aquesta manera s’evita en part la especificació precoç); en segon

lloc la resta de setmanes els participants deuran jugar partits, formar part de jornades i

activitats de diferents disciplines esportives, enriquint d’aquesta manera el seu bagatge

motor  i  fent  que  descobrisquen  i  coneguen  esports  menys  populars  que  els  podrien

agradar més i acabar adherint-se a la seua pràctica en un futur; en tercer lloc s’han inclòs

mesures per a fomentar el joc net i la esportivitat, intentant aprofitar totes les bondats que
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ofereix l’esport i l’activitat física respecte a la educació i la formació dels xiquets i xiquetes

en aspectes com hàbits de vida saludables, la solidaritat i el respecte als companys i a les

normes;  en  últim  lloc,  cal  destacar  que  tots  els  esports  que  es  practiquen  estaran

degudament  adaptats  en  joc  i  norma  a  les  edats  dels  participants  amb  l’objectiu  de

aconseguir les màximes bondats dels esports en aspectes educatius, com a formador en

valors i que fomenten el joc net i la esportivitat.

1. Característiques dels esports i jocs practicats:

● Deuen  ser  jocs  no  excloents  per  motius  de  sexe  o  nivell,  de  forma  que  el

practiquen tots junts.

● S’intentarà que gran part dels jocs siguen de tipus col·laboratiu, amb l’objectiu de

millorar les relacions socials, el treball en equip, la solidaritat i la empatia cap a companys

i rivals.

● A pesar  dels  beneficis  de  la  competició,  l’objectiu  d’aquests esports  no estarà

enfocat cap al rendiment ni el marcador, ja que es vol fomentar l’activitat física i l'exercici

basat en el gaudiment de la pròpia activitat, que els nens i nenes es divertisquen jugant

sense pensar en qui guanya o perd.

● Els esports que practicaran estaran adaptats a les seues característiques fisico-

motrius.

● Les normes específiques de cada disciplina esportiva estaran dissenyades per a

afavorir la continuïtat del joc, no obstant no es pot oblidar la tasca formativa dels àrbitres

durant els partits, ja que quan algú comet una infracció aquest deu explicar-li on està el

error i intentar que entenga la forma correcta d'excussió.

● Amb l’objectiu de fomentar el joc net i castigar les conductes violentes i agressives

es tindrà en compte l’actitud de l’entrenador, dels jugadors i l’afició/pares, que tindrà una

repercussió sobre la puntuació obtinguda al final del partit.



FASE MUNICIPAL D’ALCOI 2021 - 2022

JOCS ESPORTIUS

● Es pretén que algunes de les activitats o esports que practicaran seran de tipus

sensibilitzador, per a que els xiquets puguen experimentar les dificultats de les persones

en diversitat funcional.

● S’intentarà que es porten a terme sessions d’esports tradicionals de la zona, com

son la pilota valenciana i el raspall.

2. Avaluació de la esportivitat i el joc net durant la competició específica de

Minibàsquet i el Futbol Sala.

● L’àrbitre serà l’encarregat de complimentar una taula junt a l’acta del partit en la

qual  avalue  el  comportament  dels  diferents  agents  de  l’esport  escolar  com  son  els

pares/públic, entrenador i jugadors. A poder ser aquesta tabla s’inclourà dins de l’acta del

partit.

● A la fi de la jornada, juntament amb l’acta corresponent a cada partit, es deurà

entregar al Centre d’Esports la taula complimentada per a cada equip

● Abans de començar la temporada s’impartirà un petit curs als àrbitres per a que

sàpiguen  valorar  els  comportaments  i  diferenciar  entre  conductes  esportives  i

antiesportives.

3. Sistema de puntuació de la esportivitat i el joc net.

Aquest  sistema de classificació  sols  s’aplicarà  sobre els  partits  de minibàsquet  i

futbol  sala.  Aquesta  puntuació  es  sumarà a cada equip  sobre  la  puntuació obtinguda

respecte al resultat de l’encontre. Este consisteix en que l’àrbitre quan acaba el partit ha

de  fer  una  valoració  general  del  comportament  dels  diferents  agents  de  l’esport

prebenjamí, que son els pares/ la grada, els propis jugadors de l’equip i, l’entrenador que

els dirigeix. De forma que com es veu a la taula inferior si detecte bon comportament i o

conductes  esportives  marcarà  el  símbol  ( ),✔  però  si  per  el  contrari  observa  actituds

antiesportives deurà marcar amb una (X). De tal manera que la puntuació que obté cada

equip en l’aspecte de l’esportivitat es calcula sumant els punts positius, es a dir que com

molt pot aconseguir 3 punts de més. A continuació es presenta un exemple:
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Taula 1: Sistema de Classificació Actitudinal

✔ (bon comportament) X (mal comportament)

Grada ✔

Equip ✔

Entrenador X

TOTAL 2 punts

Amb la fi de que tots els àrbitres avaluen amb els mateixos criteris, s’impartirà un curs

formatiu per a aquests on es detallaran quines actituds es consideren antiesportives, els

seus graus i en la mesura en la que podrà considerar que un dels agents ha tingut un

comportament bo o roín.

Per a les jornades de multi-esport no es tendrà en compte la classificació actitudinal i, en 

el seu lloc, tan sols es valorarà l'assistència als partits i les jornades multiesportives

Es valorarà la assistència en les modalitats multi esportives. Per aconseguir els tres punts 

els equips deuran presentar al menys a la meitat del equip.

Taula 2: Valoració assistència multi-esport

Més del 50% dels jugadors + 3 punts

Menys del 50% dels jugadors o no assistència + 0 punts

En la classificació de la competició (futbol sala  i minibàsquet) , no es tindrà en compte el

resultat esportiu, tan sols el resultat del sistemes de classificació actitudinal i  l´assistència

a les sessions de multi – esport.
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4. Esports, jocs i activitats que es pretenen portar a terme:

• Minibàsquet i Futbol Sala 

• Hoquei

• Colpbol

• Atletisme

Jornades per a la modalitat de Multiesport:

MODALITATS DE MINIBÀSQUET

I FUTBOL SALA
JORNADES MULTIESPORT

JORNADA DATA JORNADA DATA

1

2

3 UNIHOCKEY (1)

4

5

7

COLPBOL (2)

8

9

10 INTERCANVI (3)

11

12

13 ATLETISME (4)

14

15
Aquestes dates son aproximades i orientatives, ja que podrien haver canvis, així com les

jornades multiesport a practicar.
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5. Normativa de les diferents modalitats esportives.

NORMATIVA FUTBOL SALA

REGLAMENT GENERAL

Per a prendre part en aquesta competició hi haurà que haver realitzat la inscripció,

atenent a el disposat en les Normatives Generals de la fase municipal d’Alcoi dels XL Jocs

Esportius de la Comunitat Valenciana.

El  reglament  de joc i  competició  serà el  Reglament General  de la  Federació de

Futbol de la Comunitat Valenciana.

REGLAMENT D’ORDRE INTERN

1. Els equips de categoria prebenjamí jugaran amb 5 jugadors de camp i el porter.

2. Cada equip haurà de tindre un mínim de components suficient per jugar.

3. Els equips podran fer altes de jugadors durant tota la temporada, atenent a les

normes generals i disciplinàries del XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

4. Tots els jugadors inscrits en l’acta d’un partit hauran de prendre part en el mateix,

tant en la primera com en la segona part.

5. Els partits tindran una duració de 45 minuts a rellotge corregut, dividits en tres

parts de 15 minuts cadascuna d’elles.

6. No es portarà un recompte dels gols, ja que la única puntuació que existeix es la

de Joc Net.

7. El temps de descans entre la primera, segona i tercera part d’un partit tindrà una

durada màxima de 5 minuts.
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8. Es podran demanar 3 temps morts per equip durant el desenvolupament del partit,

un en cada part.

9. Per iniciar un partit hauran d’estar presents com a mínim sis jugadors, 5 més el

porter. Si la quantitat és inferior, el partit es jugarà sempre que el nombre de jugadors ho

permeta. Si no son suficients se li donarà el partit per perdut considerant que no tindrà la

puntuació per Joc Net.  Si  l'equip fóra reincident en dos vegades consecutives,  o tres

vegades alternatives, el Comitè de Competició resoldrà al respecte.

10. Els equips hauran d’entregar a l’àrbitre les respectives documentacions (fitxa, o

en el seu defecte el DNI de cada jugador i full d’inscripció d’equip), deu minuts abans de

l’inici del partit, a més hauran d’entregar una fotocòpia del full d’inscripció on apareguen

tatxats aquells jugadors que no vagen  a participar en el encontre.

11. Cada equip haurà de presentar en cada partit un baló en condicions per al joc.

12. Amb l’objectiu de transmetre als esportistes que la importància resideix al joc i no

en el resultat a final de temporada, si es dona el cas de que hi haja algun empat a la

classificació de Joc Net, aquest es mantendrà i podran haver diversos classificats en el

primer, segon o tercer lloc.

13. La valoració dels partits a efectes de joc net es determinarà a l’Acta del partit

com s’ha explicat amb anterioritat. 

14. En cas de que les instal·lacions utilitzades tingueren deficiències, hauran de ser

comunicades a l’àrbitre, per a que per conducte reglamentari, puguen ser solucionades a

la major brevetat.

15. En el cas de ser suspès o ajornat un partit per les inclemències del temps, els

equips  afectats  hauran  de  jugar  el  partit  posant-se  d’acord  les  parts  implicades,

comunicant-ho al Comitè de Competició, qui autoritzarà la sol·licitud.

16.  En cap cas s'admetrà la  comunicació al  comitè a través de l’acta del  partit.

S’utilitzarà l'imprès preparat per aquesta finalitat, signat pels dos entrenadors.
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17. L’àrbitre serà qui decidirà si el partit es pot jugar o no en la instal·lació en cas de

pluja o altres inclemències del temps, per tant els equips s’hauran de presentar al lloc

designat per jugar sempre.

18. En cas de que qualsevol equip necessite ajornar un partit, s’haurà d’atendre al

disposat en l’apartat I  del punt 14 de les normatives generals, és a dir,  que es podrà

sol·licitar l’ajornament fins al dilluns abans de la data assignada al partit.

18.1  Si  ambdós  equips  decideixen  suspendre  el  partit  i  no  ho  comuniquen  a

l'organització, el partit serà abonat a l'àrbitre pels equips implicats. En el cas de decidir

ambdós clubs jugar el mateix hauran d'abonar els drets d'arbitratge d'eixe nou partit.

19.  Per  a  les  irregularitats  comeses  per  jugadors,  entrenadors,  delegats,  etc,  el

Comitè de Competició aplicarà l’establert en les normes de règim disciplinari que a tot

efecte  disposa la  Direcció  General  d’Esports,  per  als  Jocs Esportius  de  la  Comunitat

Valenciana.

20. Donades les característiques físiques dels participants el porter pot traure amb el

peu.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ
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NORMATIVA MINIBÀSQUET

REGLAMENT GENERAL

Per  a  participar  en  aquesta  competició,  s’haurà  de  formalitzar  la  inscripció

corresponent i atenent a el disposat en les Normes Generals de la fase municipal dels XL

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Per al desenvolupament de la fase municipal dels XL Jocs Esportius, s’aplicarà el

Reglament  de  Joc  de  la  Federació  Espanyola  de  Bàsquet  amb  les  modificacions

següents.

NORMES DE REGIM LOCAL

1.  La  categoria  prebenjamí,  estarà  composta  pels  equips  masculins,  femenins  i

mixtes que s’inscriguen, realitzant una competició única.

Composició dels equips

2.  El  número  mínim  de  jugadors  per  a  que  el  partit  siga  vàlid  a  efectes  de  la

classificació serà de 5, si son menys de 5, sempre i quan els dos equips vulguen es podrà

fer un partit recreatiu fen un híbrid entre els dos equips o jugant un 3x3 encara que no

siga arbitrat.

2.1. En  el cas de ser 6 jugadors/es, tots els jugadors deuran descansar 1 període.

2.2. En  el cas de ser 7 jugadors/es, 2 jugadors/es deuran descansar 1 període i 5

jugadors/es deuran  descansar 2 períodes.

2.3. En  el cas de ser 8 jugadors/es, 6 jugadors/es deuran descansar 2 períodes i 2

jugadors/es deuran descansar 3 períodes.

2.4. En el cas de que un equip tinga inscrits entre 5 i 8 jugadors/es en l’acta, no

tindrà opció de fer cap substitució.
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2.5. En el cas de ser 9 o més jugadors/es, cada un dels jugadors/es inscrits/es en

l’acta deuran jugar almenys dos períodes complets i estar a la banqueta dos períodes

complets en el transcurs dels cinc primers períodes, entenent-se com a període complet

des de que aquest s’inicia fins que finalitza, menys en les següents excepcions:

- Jugador/a lesionat: Un jugador/a que no finalitzi un període per lesió, es considera

que  ha  jugat  un  període  complet.  No  existeix  obligació  de  ser  substituït  si  es  rep

assistència, sempre i quan el joc no es detingui per més de dos minuts.

- Jugador/a desqualificat:  Un jugador/a que no acaba un període per  haver estat

desqualificat, es considera que ha jugat un període complet.

- Jugador/a comet 5 faltes personals: Un jugador/a que no finalitzi un període per

haver comès cinc faltes personals, es considera que ha jugat un període complet.

- Al jugador/a que substitueix al jugador/a lesionat, desqualificat o eliminat per cinc

faltes personals, el període jugat no li explica com complet.

- El jugador/a que és substituït per resultar lesionat, desqualificat o eliminat per cinc

faltes personals en el seu primer període disputat NO serà causa d'alineació indeguda per

al seu equip per no complir la norma de no haver disputat dos períodes complets en els

cinc primers. Aquest fet s'haurà de reflectit al dors de l'acta per l'àrbitre.

3.  Només  es  permetran  substitucions  en  el  4 t període,  excepte  en  aquestes

situacions:

-  Substituir  un  jugador/a  lesionat  (el  lesionat  no  podrà  tornar  a  jugar  al  mateix

període en què es va produir la lesió). S'informarà al dors de l'acta d'aquesta incidència.

- Substituir un jugador/a desqualificat.

- Substituir un jugador/a eliminat per cinc faltes.
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4. El  jugador/a substitut  en qualsevol  cas s'anotarà en l'acta amb un cercle a la

casella corresponent X.

5.  En  el  cas  que  en  algun  dels  períodes  en  què  NO  estan  contemplades  les

substitucions, quan un o diversos jugador/a/s no pugui/n continuar jugant en el període

per  haver-se  lesionat,  o  per  haver  estat  expulsats  del  terreny  de  joc  en  cometre  la

cinquena falta o en ser sancionats amb una falta desqualificant, serà OBLIGATORI que

siguin  substituïts  sempre  que  es  disposi  de  substituts  habilitats  per  jugar  en  aquest

període.

- S'entén com a jugador/a habilitat per jugar un període, complir la següent condició:

6.  Aquell  jugador/a  que  participant  en  aquest  període  compleix  la  norma  de

romandre  al  banc  de  substituts  durant  dos  períodes  complets  en  els  cinc  primers

períodes. En el cas que un equip no disposi de jugadors/es habilitats per fer la substitució

podrà  finalitzar  el  període  amb  menys  de  cinc  jugadors/es  (mínim  2).  Aquesta

circumstància es comunicarà obligatòriament al dors de l'acta del partit.

7.  Si  a  l'inici  d'un  període,  un  equip  que  ha  complet  amb  el  nombre  mínim  de

jugadors/es inscrits en l'acta no disposa de 5 jugadors/es habilitats per iniciar un període

podrà  disputar  amb  menys  de  cinc  jugadors/es  (mínim  2).  Aquesta  circumstància  es

comunicarà obligatòriament al dors de l'acta del partit.

8. L'entrenador haurà de confirmar a la taula el cinc inicial en cada període, dins del

temps establert com a descans entre períodes. En cas que els jugadors/es en el camp no

coincideixin  amb el  cinc  donat  i  l'error  es  descobreixi  després  d'iniciar-se  el  període,

l'entrenador serà sancionat amb falta tècnica en el moment que es descobreixi l'error. El

jugador/a que actua indegudament deu ser substituït, comptant el període com jugat pels

dos jugadors/es.
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Temps morts

9.  Es  podran  sol·licitar  dos  temps  morts  en  cadascuna  de  les  parts.  No  seran

acumulables entre parts.

10. Un temps mort per període extra.

11. La durada dels temps morts serà de 60 segons.

Defenses

12. Es permet qualsevol tipus de defensa i en tota la pista, amb l’excepció de que

quan l’àrbitre detecte que un dels equips que fa pressió a tot el camp no deixa que el

contrincant puga fer un joc continuat o perda molt sovint el baló sense arribar a tindre

opció de fer cistella, en aquests casos l’àrbitre podrà demanar a un dels equips que no

realitze defensa a tot el camp.

Línia de tres punts

13. Cada llançament fora de l'àrea restringida valdrà tres punts.

14. El jugador/a no trepitjarà ni la línia ni l'interior de la zona fins que la pilota hagi

tocat l'anella o entrat a cistella.

Tirs lliures

15. Es llançaran dos tirs lliures quan se sobrepassi la 4a falta per equip en cada un

dels quatre períodes. Per als períodes extres seran acumulatives les de l'últim període

jugat.

Actuació de l'àrbitre

16. No tocarà la pilota menys al senyalitzar una falta.

17. El temps només s'aturarà si la pilota es desplaça lluny a criteri de l'àrbitre.
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Tirs lliures

18. La línia de tirs lliures estarà a 4 metres de la cistella, es prega que totes aquelles

entitats que cedeixen les seues instal·lacions les marquen, els arbitres faran tirar el tir

lliure d'on estiga pintada.

Àrea restringida

 Regla de semicercle de no càrrega

19.  No s'aplicarà  la  regla  de semicercle  de no càrrega en minibàsquet,  no sent

obligatori tenir pintat sobre el terreny la línia corresponent.

20. En cas de que hi haguera qualsevol inscripció en les categories que realitzen

competició per sexes de manera separada, aquest o aquests,  formarien part  del  grup

masculí.

21. A la categoria aleví es permet la participació de xiquetes als equips masculins i

els punts aconseguits seran vàlids a efectes de classificació local.  En cas que l’equip

dispute la fase provincial, haurà d’estar compost únicament per xiquets.

22. Els equips podran fer altes de jugadors al llarg de tota la temporada, atenent a

les normes generals i disciplinàries dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana,

tenint en compte el punt 5 d’aquest reglament.
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Temps de joc

23. Es jugaran 4 períodes. Només el primer s'iniciarà amb salt entre dos. La resta de

períodes i períodes extres s'iniciaran amb servei des de la prolongació de la línia de mig

camp, davant de la taula d'anotadors, atenent la regla de l'alternança.

24. El temps de joc de cada període serà de 8 minuts a rellotge corregut, excepte en

el darrer període, en què els tres últims minuts seran a rellotge aturat. Els períodes extres

tindran una durada de 3 minuts a rellotge corregut.

25. Hi haurà un descans d'un minut entre període, excepte entre el 2n i 3r període

que serà de 5 minuts.

26. En el cas que se sobrepassi el minut entre períodes per causa d'algun dels dos

equips en qualsevol període de la trobada, sigui quin sigui el motiu, l'àrbitre actuarà de la

següent manera, aplicant rigorosament el procediment:

- 1a situació: Avís a l'entrenador.

- 2a situació: Pèrdua del primer temps mort disponible.

- 3a situació: Falta Tècnica (C) a l'entrenador.

- 4a situació: Falta Tècnica (C) a l'entrenador (sent desqualificat en el cas de ser la 2 FT)

27. L'àrbitre no tocarà la pilota excepte per faltes.

28. El temps només s'aturarà si la pilota va molt lluny a criteri de l' àrbitre.

29. Si els jugadors d’un equip arriben tard, el partit es jugarà en qualsevol cas i se li

restaran punts del Joc Net a criteri del Comitè de Competició. En eixe cas, del temps total

del partit, es restarà el temps de demora per a que el següent done inici a l’hora estimada.

30. El bàsquet average no té validesa a aquesta competició.
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31. A partir del moment en que en el partit hi haja una diferència de 20 punts entre

els dos equips, l’àrbitre del partit podrà indicar als entrenadors que els jugadors inicien les

seues defenses a partir de la línia de mig camp.

32. La puntuació dels partits a efectes de classificació ho decidirà l’àrbitre mitjançant

el  sistema actitudinal,  que serà l’únic que tindrà validesa en questa categoria,  i  no el

resultat del partit.

33. Els equips que no es presenten, o no juguen els partits ajornats conforme al

disposat en les Normes Generals de la fase municipal dels Jocs Esportius, se’ls comptarà

com si en el sistema de puntuació actitudinal hagueren tingut un 0.

34. En cas de que a un partit no es presenten els àrbitres, el partit s’haurà de jugar

segons  es  contempla  a  la  normativa  de  Disciplina  esportiva  de  la  Conselleria

independentment de que el comitè de competició prenga les mesures adients sobre qui

corresponga.

35. Les normes de competició i disciplina esportiva, seran aplicades d’acord amb el

disposat en les Normes Generals de la fase municipal dels Jocs Esportius i les normes de

disciplina esportiva de la Generalitat Valenciana.

36. El Comitè de Competició estarà compost pels membres de l’Associació d’Àrbitres

d’Alcoi representats pel seu president.

37. En cas de que les instal·lacions utilitzades tingueren deficiències, hauran de ser

comunicades a l’àrbitre, per a que per conducte reglamentari, puguen ser solucionades a

la major brevetat.

38. En el cas de ser suspès o ajornat un partit per les inclemències del temps, els

equips afectats hauran d’atendre al disposat en les normatives generals d’aquests jocs pel

que respecta a aquest tema, i jugar-se en els 15 dies següents a la jornada indicada. Així

mateix, el comitè de competició, en el cas de que per possibilitat de pista i horari siga

factible, podrà assignar una jornada específicament per a partits ajornats informant a les

entitats amb el temps necessari.
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39. En cas de que qualsevol equip necessite ajornat un partit, s’haurà d’atendre al

disposat en l’apartat H de les normatives generals.

40.  Per  a  les  irregularitats  comeses  per  jugadors,  entrenadors,  delegats,  etc,  el

comitè de competició aplicarà l’establert  en les normes de règim disciplinari  que a tot

efecte  disposa la  Direcció  General  d’Esports,  per  als  Jocs Esportius  de  la  Comunitat

Valenciana.

41.  En cas de que algun equip observe alguna incidència de qualsevol  tipus,  el

delegat  de  l’entitat  haurà  de  fer  un  informe per  escrit  dirigit  al  comitè  de  competició

senyalant dites incidències.

42. No es permetrà participar en cap partit a participants sense documentació en el

cas de jugadors sense estar inscrit en el “Full d'inscripció”, fitxa o D.N.I. compulsat per

l'organisme oficial, en el cas d'entrenadors sense l'original del D.N.I. o Permís de Conduir

o Passaport.

43.  Es permetran reforços a  una categoria  superior,  sempre que es  troben cinc

participants de la categoria a disputar, el jugador que siga utilitzat com “reforç”, no podrà

disputar cap altre partit de la seua categoria durant la setmana de la jornada (de dilluns a

diumenge),  encara que el  partit  siga ajornat.  L'àrbitre  informarà al  dors de l'acta dels

jugadors que s'han utilitzat com “reforç”.

A partir de la primera jornada:

1. Els ajornaments de partits es realitzaran amb 8 dies d'antelació, és a dir fins al

divendres anterior abans de ser publicats els horaris. Per exemple: si volem ajornar un

partit del 21 de novembre, podrem enviar la documentació corresponent fins al divendres

13 de novembre. Fora d'aquest termini no s'acceptarà cap ajornament.

2.  Ja que com enguany tots  els equips tenen un horari  assignat  i  s'està intentat

respectar, els canvis d'horari es tractaran de la  mateixa manera que un ajornament de

partit,  és a dir  cal  omplir  la documentació per ambdós equips i  respectar els terminis

establits en l’assemblea.
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3. Els partits ajornats s'han de jugar abans de la jornada posterior a l'ajornament, és

a dir  si  ajornem un partit  del  21  de novembre ho hem de disputar  abans del  28  de

novembre. ASOAR dóna opció a jugar dissabte vesprada, diumenge matí  o diumenge

vesprada. En cas de no disputar-se o no assignar dia i hora per a l'ajornament, el partit es

donarà per perdut per ambdós equips.

4. No s’acceptarà cap ajornament que no tinga completament omplit, és a dir cal

fixar hora, lloc i data, el full d'ajornament ha d'estar signat i segellat per ambdós entitats.

5.  No s’acceptaran ajornaments via  telefònica, ni  via WhatsApp.  Els ajornaments

s'envien via correu electrònic a: tesoreria.asoar@gmail.com.

COMITÈ DE COMPETICIÓ
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NORMATIVA COLPBOL

REGLAMENT GENERAL

Per  a  participar  en  aquesta  competició,  s’haurà  de  formalitzar  la  inscripció

corresponent i atenent a el disposat en les Normes Generals de la fase municipal dels XL

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

NORMES DE RÈGIM LOCAL

1. L’habilitat bàsica del Colpbol es el colpeig.

2. La pilota sols es pot jugar colpejant-la amb les mans. Braços o part superior del

cos. A més, els prebenjamins no podran fer més de dos colpejos consecutius.

3. Sí està permès colpejar el baló amb les dues mans.

4. Estan prohibides les següents accions:

 - Fer més de dos tocs consecutius el mateix jugador.

- Tocar de forma premeditada el baló amb les parts del cos prohibides (cames i peus).

- Fer contacte amb el baló amb el puny.

- Retindre, agafar o llançar el baló.

- Espentar o agafar als adversaris.

- No respectar les distàncies durant els llançaments de servei.

5. Totes les infraccions anomenades anteriorment estaran penalitzades com a faltes.

6.  L’encarregat  de  decidir  que  un  toque  en  les  cames  o  peus  es  voluntari  o

involuntari es l’àrbitre, en cas de que sigui voluntari es penalitzarà amb falta. Si decideix
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que no es voluntari  l’àrbitre senyalarà amb les mans que es continua el  joc i  cridarà

«Rebot! Continuem!»

7. Quan l’àrbitre assenyale una falta, l’equip contrari al que l’haja comés traurà des

de la banda i, des del punt més pròxim al lloc de la infracció.

8. Per a traure el jugador tindrà que colpejar el baló.

9. L’únic jugador que pot colpejar el baló amb els peus es el porter, sempre i quan ho

faça dintre de l'àrea de meta de 6 metres de futbet.

10. Tipus de serveis:

● De falta: Es realitza sempre des de la línia de banda.

● Fora per la línia de banda: es treu des de el punt on va eixir el baló.

● Córner: Quan el porter o algun jugador de l’equip defensor es l’últim en tocar

el baló abans de que aquest sortira per la línia de fons. El baló es posarà en joc mitjançant

un servei des del cantó on s’unixen la línia de fons i la de banda.

● Servei de porta: Quan el baló surt per la línia de fons i l’últim en tocar-lo ha

sigut un jugador atacant. Es torna al joc amb una treta des de l’interior de la línia de 6

metres (l’àrea de futbet) en la qual tan sols poden estar el jugador encarregat de traure i el

porter.

● Servei de centro: després de gol.

● Servei de l’àrbitre: al començar el partit i al començament de cada part.

● En tots els serveis es te que colpejar el baló i no poden haver jugadors a

menys de 3 metres.

11. No hi ha  penals. Les faltes dintre de l’àrea, s’executen igual que les altres.
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12. El camp de joc serà en la pista de futbol-sala.

13. S’utilitzaran les porteries de handbol però es col·locarà una cinta a una altura de

1,5 metres per a adaptar-la a les característiques físiques dels participants.

14. Número de jugadors: L’equip estarà compost per 12 jugadors com a màxim, al

terreny de joc hi haurà 7 jugadores (6 i el porter).

15. Cada jugador tendrà que estar al terreny de joc com a mínim la meitat del partit

però no es necessari que siga de forma continuada.

16. Les substitucions son il·limitades i es poden fer en qualsevol moment del joc.

17. La durada del partit es de 46 minuts i està dividit en tres períodes de 12 minuts

cadascun. Entre períodes hi ha 5 minuts de descans.

COMITÈ DE COMPETICIÓ
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NORMATIVA UNIHOQUEI

REGLAMENT GENERAL

Per  a  participar  en  aquesta  competició,  s’haurà  de  formalitzar  la  inscripció

corresponent i atenent a el disposat en les Normes Generals de la fase municipal dels XL

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Amb l’objectiu de promoure l’activitat física entre els més joves, es podrà participar a

aquestes jornades sense estar inscrits en els XL Jocs Esportius.

NORMES DE RÈGIM LOCAL

1. El terreny de joc: el camp on es practica aquesta modalitat, és igual al de futbol

sala. 

2. En el  camp es dibuixa la línia  central  i  les línies de l´àrea de porteria,  dintre

d'aquesta i a 7 metres de la línia de fons es troba la línia de penalty stroke, sobre la línia

de fondo i a 6 metres de la porteria existeixen dos marques per al penalty corner (una a

cada costat de la porteria).

3.  Les  porteries:  seran  aproximadament  de  1,5  metres  d'amplària  per  1  metre

d’alçada. Es permet marcar tant a ras del sòl com elevant la pilota.

4. La duració del partit: La durada del partit  es de 30 minuts i està dividit en tres

períodes de 10 minuts cadascun. Entre períodes hi ha 5 minuts de descans.

5. El stick: El jugador tan sòls es pot contactar amb la pilota a través del stick.

6. La pilota i forma de jugar-la: Es esfèrica i te unes dimensions mes gran que una

pilota de tenis. Es de plàstic, amb una superfície llisa.

7. La pilota no es pot jugar amb cap part del cos, excepte el porter (dins del àrea de

la porteria).
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8. La pilota no es pot colpejar alta, es a dir, que sobrepasse l’altura de la cintura a

excepció dels llançaments des de l´àrea de porteria.

9. Els jugadors: Formats per dos equips de 6 jugadors (5 de camp i el porter). 

10. Les relacions entre els adversaris: No està permès el contacte entre jugadors

com cargues il·legals. Tampoc és permet la protecció de la pilota, de forma que un jugador

amb la pilota no pot interposar el seu cos entre aquesta i el adversari.

11.  Serveis i faltes:

• Servei de mig camp. Quan qualsevol equip obté gol i al començament  de cada

període del partit.

• Servei de banda. Quan la pilota ix del terreny de joc per les línies laterals. Es posa

en joc des de el punt on ix la pilota. Els jugadors del equip contrari es disposen a una

distància mínima de 3 metres.

• Servei de porteria. Quan la pilota ix per la línia de fondo. El porter trau des de

qualsevol punt del àrea de la porteria.

• Servei de corner. Quan la pilota ix per la línia de fondo impulsada per un jugador

defensor. Es posa en joc des del cantó del mateix costat.

• Colp franc. Quan la infracció es comés fora de l‘àrea de porteria. Es trau des de el

lloc on s’ha comés la infracció amb els jugadores de l’equip contrari a una distància de 3

metres.

•  Penalty  stroke.  Quan la  infracció  es  voluntària  i  es  produeix  dins  del  àrea  de

porteria o s´impedix una situació de  gol clar. Es posa en joc mitjançant un llançament de

7 m.

COMITÈ DE COMPETICIÓ
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6. organització de la competició

Per a prendre part en aquestes competicions els jugadors es deuran inscriure per mitjà del

seu centre educatiu o be, per mitjà del club al que pertanyen. 

Sistema de competició: hi haurà tres lligues en la categoria de prebenjamí, i cadascuna

tendrà la seva classificació basada en el Joc Net com s’ha nomenat abans: 

(a) Minibàsquet + multiesport: 

- En la competició de minibàsquet jugaran tots contra tots, en la part de multi-esport, al ser

menys jornades i diverses disciplines els partits que es juguen seran mitjançant un sorteig

per a determinar els enfrontaments.

(b) Futbol sala + multiesport:

- En la competició de futbol sala jugaran tots contra tots, en la part de multi-esport, al ser

menys jornades i diverses disciplines els partits que es juguen seran mitjançant un sorteig

per a determinar els enfrontaments.

(c) Multiesport

-  Com  en  aquesta  competició  sols  participen  en  la  modalitat  de  multi-esport,  la

classificació sols estarà basada en aquests resultats.

- En cas de que s’inscriga un número insuficient d’equips, aquests si ho desitgen podran

formar part de la competició de minibàsquet o futbol-sala.

- La modalitat esportiva d’atletisme tindrà un tractament especial en quant a normativa es

refereix.


