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En la present temporada 2018-19, convidem una vegada més als
Centres Educatius a participar en els XXXVII Jocs Esportius de la C.V.
organitzats pel Consell Valencià de l'Esport, seguint les Bases Generals
publicades al DOGV per resolució del 31 de juliol de 2018.
Aquestes activitats i encontres s’ofereixen a tots els alumnes dels
Centres escolars de la nostra població en la modalitat d'esports col·lectius,
així com també a les entitats i associacions esportives legalment constituïdes
en la modalitat d'esports individuals.
Des de la Delegació d’Esports del Excm. Ajuntament d’Oliva
pretenem que tots els alumnes tinguen garanties i possibilitats de rebre una
educació física el més completa possible, es per això, que dediquem gran
part del nostre esforç per a promoure aquest tipus d’activitats esportives en
col·laboració amb tots vosaltres. La suma entre Ajuntament, AMPES,
Centres Escolars, Clubs Esportius i pares fan possible dur a terme aquest
projecte.
Amb tot això, el que pretenem es fer una pràctica esportiva a l’abast
de tothom, amb convivència respectuosa amb els altres, i com no, sense cap
tipus de violència ni agressivitat.

David González Martínez
Alcalde de l’Ajuntament d’Oliva.
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Exm. Ajuntament
Sr. Alcalde President
David González Martínez

Sr. Regidor d'Esports
David González Martínez

Sr. Tècnic Municipal
Guillermo Ponzoda Ibiza.

Coordinadora Jocs Esportius
Inmaculada Mena Torres.

Comitè de competició
Delegats de Camp
Inmaculada Mena Torres.
Clara Orquín Morell
Nieves Sánchez Gavilán

Arbitres
Manuel LLidó Escrivá

Centres Educatius
President/a AMPA.
Elena Santamarta Gallego

***********************************
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XXXVII JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS
FASE LOCAL 2018 – 2019
Multiesport

Natació i
Atletisme
Atletisme

Prebenjamins
No participen

2009-10

2007-08

Infantils
No
participen
2005-06

Mas./Fem.

Mas./Fem.

Mas./Fem.

Benjamins
2009-10

Alevins
2007-08

Mixt

Mixt

No participen

Cadet

2003-04
Mas./Fem.

5 d’octubre, 10 de maig: Jornada Benjamins
26 d’octubre i 17 de maig: Jornada Alevins – Infantils – Cadets

Escacs

Fase Local 19 i 20 d’ octubre: Benjamins -Alevins -Infantils - Cadets

Raspall

5 d’octubre: Jornada Recreativa Benjamins-Alevins
26 d'octubre: Fase Local Benjamins – Alevins: NIVELL -2

Tennis Taula
Golf
Colpbol
Pàdel
Volta a Peu
S. Vicent
Natació
Duatló
Triatló
Cloenda

Fase
Municipal
Benjamins
Alevins
Calendari de
competició

Fase Local , dissabte 10 de novembre
Benjamí- Aleví - Infantil
9 de novembre: Jornada Recreativa Benjamí i 16 de novembre Aleví
9 de novembre: Jornada Recreativa Aleví i 16 de novembre Benjamí
27 de desembre: Jornada Benjamí i Infantil-Cadets, 28 de desembre: Alevins
25 d’abril: Jornada Benjamí i Infantils- Cadets, 26 d’abril: Alevins
1 de juny: Jornada Recreativa totes les categories
27 d'abril
Totes les categories
10 de Maig, Jornada Aleví – Infantil i Cadets
17 de Maig, Jornada Benjamins
Data per determinar
Festa Final i Entrega de Trofeus XXXVII Jocs Escolars
07 de juny 2018

1ª Fase.

2ª Fase.

3ª Fase.

4ª Fase.

Mini Basquet
P1 P3

Handbol
P2 P4

Futbol Sala
P2 P4

Voleibol
P1 P3

Handbol
P2 P4

Mini Basquet
P1 P3

Voleibol
P1 P3

Futbol Sala
P2 P4

Dates:

Dates:

Dates:

Dates:

Novembre:
23 i 30
Desembre: 14 i 21
Gener: 11

Gener:
18 i 25
Febrer:
1, 8 i 15

Febrer:
22
Març:
8, 15, 22 i 29

Abril:
5, 12
Maig:
24 i 31
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XXXVII JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS
FASE LOCAL 2018 - 2019
¿ Que son els Jocs Esportius ?
Els Jocs Esportius estan programats per fomentar els beneficis de la pràctica esportiva en
edat escolar. Es pretén que siguen educatius, formatius i no discriminatoris. Que la
competició s'adapte a les necessitats dels xiquets i joves i contribuisca a la seva formació
integral.

Dates de realització: del 05 d'octubre del 2018 al 7 de juny del 2019
Activitats Esportives a realitzar:
Multiesport: ( F.Sala – Mini-Handbol – Mini-Bàsquet i Voleibol )
La realització dels partits serà els divendres: en horari de 16.30 a 19.30h.
Esports Individuals: Atletisme - Tennis Taula - Raspall - Escacs – Pàdel –
Natació - Triatló i Volta a Peu S.Vicent. Aquestes activitats es realitzaran
preferentment els divendres i alguns dissabtes. ( Benjamins , Alevins, Infantils
i Cadets )
Jornades Recreatives: Golf i Colpbol ( Benjamins i Alevins )
Inscripció: Als delegats del AMPA dels Centres Escolars, fins a l’1 d’octubre.
NOM i COGNOMS
TELEFON
CENTRE ESCOLAR
DATA DE
NAIXEMENT
SIP ó N.S.S.
NIA
MULTIESPORT
ESPORTS
INDIVIDUALS

Vull participar en els 4 esports col·lectius, marcar una creu
Vull participar sols en esports individuals, marcar una creu

Autorització del pare, mare o tutor/a
Na/En:
Autoritze al meu fill/a a inscriure's i participar als Jocs Esportius. Al mateix temps
autoritze a la presa de fotografies i material audovisual, així com al seu us posterior per
l’organització dels Jocs. Després de conèixer els principis generals d'aquesta competició i
encontres esportius.
Signatura:
Serveis Esportius Municipals

Tfn. 962850221

Coordinació: Inma Mena
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Comitè de Competició
Es reunirà periòdicament per a resoldre els problemes que deriven de la
competició.
Estarà format per:
- Coordinador dels jocs.
- 1 delegats de camp.
- 1 representant d’àrbitres.
- 1 representant AMPAS o Professor d’educació Física.
( Per a tenir validesa s’haurien de reunir com a mínim 3 membres del
mateix, un d’ells la Coordinadora dels Jocs.)
El Director Gerent podrà assistir a qualsevol de les reunions que es
convoquen, i tindrà poder decisori podent desqualificar aquest comitè
mitjançant escrit signat i presentat al Sr. Regidor qui en última instància és
qui prendrà la decisió definitiva.
De la mateixa manera el Sr. Director de cada Centr.Ed., podrà sol·licitar
al SEM qualsevol informació o aclaració sobre fets o possibles irregularitats
que detecten.
Qualsevol de les decisions d’aquest comitè podrà ser recorreguda per
escrit signat en el termini de tres dies des que es donen a conèixer les
penalitzacions, presentant-ho en les nostres oficines.

Arbitratges
Els àrbitres, tindran que estar en possessió de qualsevol titulació relacionada
en esports, com a mínim la de monitor, àrbitre ó estar federat en algun esport
relacionat amb els que es duran a terme en els Jocs Escolars, i tenir com a
mínim 18 anys complits.
En tot moment es regiran per les normes que dicten els reglaments de
cada disciplina esportiva (adaptats als Jocs). Ells són la figura clau per al
bon desenvolupament de la competició. Per això respectarem al màxim les
seves decisions.
En cas de discrepàncies seguirem el procediment legal establert.
L’organització es farà càrrec de tot el necessari per a la realització de
cada esdeveniment com correspon.
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Baremació de Faltes competició
Al finalitzar els partits, es podrà interposar recurs mitjançant escrit, en
un termini de dues hores posteriors al fet.
• Uniformitat
En Multiesport, quan un jugador cometa una falta d’uniformitat, serà
amonestat, a la segona falta suposarà la suspensió d’un partit.
En Esports individuals, estan obligats igualment a portar la samarreta del
centre a que pertanyen, quan un jugador cometa una falta d’uniformitat, serà
amonestat, a la segona falta suposarà el no poder participar en la prova
corresponent.
• Puntualitat
Si es produeix una incompareixença, els àrbitres deixaran un marge de
10´, si durant aquest temps es presenta l’equip, es donarà la primera part per
perduda pel mínim resultat, jugant-se la resta de partit amb normalitat. En
cas de no compareixença, li serà donat el partit per perdut (6 a 0).
• Àrbitres o Responsables
Quan un equip no es presente a jugar el partit corresponent, tindrà una
amonestació i a la segona, li se restarà 1 punt en la classificació i si
reincideix, a la tercera quedaria eliminat de la competició.
En cas de produir-se alguna falta de disciplina, uniformitat o agressió verbal
o física, si es un sol jugador l'implica't, se li sancionaria a ell, en cas de ser
varis els jugadors, seria aplicable a tot l’equip. Depenent de la gravetat, la
sanció serà amonestació, suspensió o descompte de punts en la classificació
de Multiesport.
• Alteracions en material o instal·lació.
En cas de produir-se fets tals com: trencar a propòsit xarxes, porteries o
qualsevol altre material vinculat a la instal·lació o llençar el baló fora del
recinte de joc intencionadament, etc. Depenent de la gravetat, amonestació o
suspensió.

Delegats de Camp
El Delegat/da de Camp serà el màxim responsable de cada instal·lació
assignada. En qualsevol imprevist que pogués sorgir és a ell a qui ens
dirigirem per a consultar, suggerir...
Estarà en contacte constant amb/el la coordinador/a de els "Jocs", de manera
que es seguiran sempre els criteris educatius establerts.
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XXXVII JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS
FASE LOCAL 2018 - 2019
Delegat Escolar (AMPES)
L'A.M.P.A de cada Centre educatiu, serà l’encarregada de buscar al
Delegat/ada. Aquest/a tindrà que estar en possessió de qualsevol titulació
esportiva, com a mínim la de monitor.
El Delegat/ada, procurarà que tota la documentació necessària estiga en
ordre, incloses les llicències esportives.
Acompanyarà als alumnes, des del Centre Educatiu, fins al lloc de
realització dels encontres, segons es relaciona en els calendaris elaborats per
a cada fase.
Durant els partits, serà l’encarregat d’orientar als jugadors qu'es troben al
seu càrrec i de realitzar els canvis que crea oportuns, donant sempre rotació
a tots els participants.
Vetllarà perquè els jugadors, vaguen degudament uniformats amb els colors
del Centre corresponent, sent el seu exemple la seua major garantia.
Sempre i en tot moment la seua actitud serà correcta i respectuosa, de la
mateixa manera procurarà que els jugadors al seu càrrec es comporten
adequadament.

Entitats Esportives Locals
Els alumnes empadronats a Oliva, que no estiguen matriculats als centres
escolars de la nostra població, podran participar en esports individuals
mitjançant el club esportiu local de la modalitat corresponent.
En aquest cas, les entitats esportives seran responsables dels alumnes
participants.

Pressupostos
Tota la despesa que genera el desenvolupament d’aquestes activitats, està
subvencionada per l’Exm. Ajuntament d’Oliva com a entitat organitzadora.
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1. PARTICIPANTS.
Les categories seran las següents:
Benjamí:
Aleví:
Infantil:
Cadet:

Mixt
2009-2010
Mixt
2007-2008
Mas./Fem 2005-2006
Mas./Fem 2003-2004

2. ESPORTS.
Per a totes les categories serà Nivell Promoció.
MULTIESPORT: F.Sala, Handbol, Basquet, Voleibol.
Nº d'esportistes per equip, un mínim de 8 i un màxim de 15.
ESPORTS INDIVIDUALS: Atletisme,Volta a Peu S.Vicent, Duatló i Triatló,
Raspall, Tenis Taula, Pàdel, Natació i Escacs.
JORNADA RECREATIVA: Colpbol i Golf.

3. INSCRIPCIÓ.
Per a la participació en Multiesport:
Es complimentarà un full d' inscripció per cada equip, que s' entregarà en les oficines
del SEM (Jocs Esportius). Fins l’1 d’octubre.
Per als esports Individuals:
Es realitzarà la inscripció en les mateixes dates que Multiesport, així estaran
mutualitzats tots els participants en els Jocs Esportius des del inici. Fins l’1 d’octubre.
Tots els inscrits, tindran que complimentar la llicencia esportiva que obtindran
mitjançant els delegats assignats als seus Centres escolars i es validarà a les oficines del
SEM. Aquesta llicencia serà imprescindible per a poder participar en els Jocs Esportius.
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4. ACTIVITATS

El MULTIESPORT es desenvoluparà en 4 fases. Els equips es podran formar (mas., fem ó
mixt) . Els equips participaran obligatòriament als 4 esports i la classificació serà la suma
de tots.
Dies i horaris dels encontres: divendres de 16:00 a 19:30h
Instal·lació: Poliesportiu Municipal

Els alumnes que participen en Multiesport, podran realitzar qualsevol altra activitat,
dins de la programació d' esports individuals.
Els esports a elegir seran:

ATLETISME
Inscripció en les categories. Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
S'inclouran 4 jornades d'Atletisme (2 per categoria), divendres per la vesprada de 16:30 a
19:30h.
Les activitats es realitzaran en las instal·lacions del Poliesportiu Municipal.

PILOTA VALENCIANA
Es realitzaran modalitats representatives d'aquest esport autòcton, concretament Raspall.
Aquestes activitats es duran a terme en el Trinquet Nou d'Oliva, en les categories
Benjamins i Alevins.
Es faran dos Nivells. Nivell 1 de promoció (Jornada recreativa) i Nivell 2, per a
xiquets/etes que participen en competició federada o formen part de l’escola de pilota.

TENNIS TAULA
Campionat Local en categories Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
Aquestes activitats es duran a terme dissabte pel matí, al IES. Gabriel Ciscar.
Es faran dos Nivells de competició. Nivell 1 de promoció i Nivell 2, per a xiquets/etes que
participen en competició federada o formen part de l’escola de tennis taula.

NATACIÓ
Fase Local en categories. Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
Aquesta activitat es durà a terme en la Piscina Coberta Municipal.
Es faran dos Nivells de competició. Nivell 1 de promoció ( els participants tindran que
nadar un mínim de 25m de nado continuo ) i Nivell 2, per a xiquets/etes que formen part
del Club de Natació .
VOLTA A PEU S.VICENT
Podran participar les categories Prebenjamins, Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
Tindrà lloc en el carrer S.Vicent el dissabte 7 d'abril .
DUALTÓ I TRIATLÓ
Podran participar les categories Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
La data està per determinar .
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PÀDEL
Podran participar les categories Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
Es faran tres jornades, les dos primeres seran competitives, la tercera es farà en juny i serà
recreativa.
ESCACS
Es realitzarà un Torneig Escolar en categories Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
Es faran dos Nivells de competició. Nivell 1 de promoció i Nivell 2, per a xiquets/etes que
formen part del Club.
COLPBOL I GOLF
Es realitzarà una jornada recreativa per a les categories, Benjamins i Alevins.

TORNEJOS D’ESTIU
Es realitzaran Tornejos d’Handbol Platja i Volei Platja durant els mesos de juliol i agost
en categories Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.

En Multiesport, hi haurà medalla per als integrants dels equips guanyadors, als tres
primers classificats de cada categoria i grup.
En els Esports Individuals, rebran medalla els tres primers classificats de cada prova.
A més a més, a tots els participants tant d'esports individuals com col·lectius, es farà
entrega d'un diploma acreditatiu de la seva participació en els Jocs Esportius.
Les Ampes participants en la Fase Local, tindran un reconeixement per la seva
col·laboració en els Jocs Esportius.
Els Delegats escolars rebran un diploma en agraïment a la seua tasca que es fonamental
per al bon desenvolupament dels Jocs.
La relació de guanyadors de cadascuna de les competicions, es donarà a conèixer als
Centres Escolars amb suficient antelació a la Festa Final, que es durà a terme en el Pavelló
Municipal el divendres 7 de juny de 2019.

Inma Mena Torres.
SEM. Delegació d’Esports
C/ Gabriel Miró, 32.
Complex Esportiu Cobert
Telf. 96 2850221.
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