
MULTIESPORT COL·LECTIU

NORMA 1ª. Normes generals.
L’activitat multiesport tindrà caràcter col·lectiu. Les jornades composaran

l’activitat adreçada als xiquets i xiquetes nascuts/des entre 2011 i 2012.

NORMA 2ª. Data.
S’estableixen  com a  dates  per  a  la  realització  d’aquestes  activitats  els

dissabtes següents del 28 de octubre del 2017 fins al 28 d’abril  del 2018. Es
poden realitzar alguna data més degut a circumstancies de la competició.

NORMA 3ª. Lloc.
El  poliesportiu  municipal  acollirà  el  desenvolupament  total  de l’activitat.

Una altra possibilitat és la utilització algun centres escolar.

NORMA 4ª. Horari.
El horari per a l’activitat serà de 9:00 a 13:00

NORMA 4ª. Inscripció.
La inscripció  es realitzarà   emplenant  el  PROGRAMA INFORMATIC JOCSE,

COMPETICIÓ MULTIESPORT EQUIP. INSCRIPCIÓ AMB EL DNI O NIA DEL XIQUET/A. Per a
estranger es pot col·locar número de targeta de residencia. 

Els equips deuran d’estar inscrits en JOCSE i remitit  a l’oficina dels jocs
esportius

El número de jugadors per equip deurà estar entre 6 mínim i 10 màxim.

NORMA 5ª. Aspectes Reglamentaris.
Tots  els  xiquets/tes  inscrits/tes  hauran  de  trobar-se  en  la  categoria

PREBENJAMÍ, és a dir, haver nascut entre 2011 i 2012.
S’establirà una única categoria mixta. 

5.1. Desenvolupament de l’activitat.
Tots els equips que participen practicaran d’iniciació els esports següents:
� Minibàsquet Des de la jornada 1 fins a la 4.
� Minihandbol Des de la jornada 5 fins a la 8.
� Minifutbolsala Des de la jornada 9 fins a la 12.
� Minivolei Des de la jornada 13 fins a la 16.
� Minihoquei Des de la jornada 17 fins a la 19.

Sent  una  adaptació  dels  jocs.  Aquests  jocs  estaran  encaminats  a
desenvolupament  el coneixement del xiquets en els esports.
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Les jornades poden tindre modificacions i es pot eliminar jornades respecte
a  les  dades  de  la  competició  ,  així  com jugar  dues  jornades  en  la  mateixa
setmana si es necessari.
NORMA 6ª. Forma de joc

Cada  equip  jugarà  a  tots  els  esports  Minifutbolsala,  Minibàsquet,  ,
MiniVolei, Minihandbol, Minihoquei.

Jugaran 4 jugadors contra 4 en cada esport.
En cada esports jugarà 15 minuts per part i 5 de descans. En Minivoleí al

joc al millor de 3 set guanyats.
El reglament  per als esports es el dels jocs municipals, en adaptacions. 

NORMA 7ª. Disposició Final
Qualsevol  aspecte  que  no  queda  delimitat  en  aquesta  normativa  serà

l’organització qui decidirà la millor solució.
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MULTIESPORT INDIVIDUAL

NORMA 1ª. Normes generals.
L’activitat multiesport tindrà caràcter individual. Les jornades composaran

l’activitat adreçada als xiquets i xiquetes nascuts/des entre 2011 i 2012.

NORMA 2ª. Data.
S’estableixen com a dates per a la realització de atletisme ( sols el de l’any

2012):
Jornada 1 : dissabte 17 de novembre de 2018. Camp a traves.
Jornada 2: Dissabte  1 de desembre de 2018. Jornada d’atletisme, proves de
pista.
Jornada 3 : Dissabte 23 de març de 2019. Jornada d’atletisme, proves de pista.

Es podran realitzar altres esports  per a als dels  any 2011 i  2012. falta
concretar dades.

NORMA 3ª. Lloc.
A  la  pista  d’Atletisme  del  Poliesportiu  Municipal  per  a  les  jornades

d’atletisme. 
Al poliesportiu municipal o pavelló per a altres esports.

NORMA 4ª. Horari.
El horari depèn de cada jornada.

NORMA 4ª. Inscripció.
La inscripció  es realitzarà   emplenant  el  PROGRAMA INFORMATIC JOCSE,

COMPETICIÓ MULTIESPORT INDIVIDUAL. INSCRIPCIÓ AMB EL DNI O NIA DEL XIQUET/A.
Per a estranger es pot col·locar número de targeta de residencia. 

NORMA 5ª. Aspectes Reglamentaris.
Tots  els  xiquets/tes  inscrits/tes  hauran  de  trobar-se  en  la  categoria

PREBENJAMÍ, és a dir, haver nascut entre 2011 i 2012.  Per al atletisme serà els
del 2012.

S’establirà una única categoria mixta. 
5.1 Desenvolupament de l’activitat.
Tots els que participen practicaran d’iniciació del atletisme del 2012. Aquest

jocs estaran encaminats a desenvolupament el coneixement dels xiquets en el
esport.

El desenvolupament del altres esports seran adaptacions.
NORMA 6ª. Disposició Final

Qualsevol  aspecte  que  no  queda  delimitat  en  aquesta  normativa  serà
l’organització qui decidirà la millor solució.
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