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Final Nacional de Futbol Sala Juvenil 

DATA 31 de maig i 1 de juny de 2008 

LLOC DE LA FINAL 

Pavelló Municipal de Blanes 
C/Josep Tarradellas, 2 
17300 Blanes 
972 352 322 

HORARIS DE LA FINAL Annex 1 
COM ARRIBAR AL LLOC DE LA FINAL Annex 2 
INCORPORACIÓ 
ESPORTISTES 31 de maig a les 10.00 

TORNADA 
ESPORTISTES 1 de juny a les 13.00 

 
CE ORGANITZADOR 
 

Consell Esportiu de la Selva 
Passeig de St. Salvador, 25 – 27 (Seu Comarcal) 
17430  Santa Coloma de Farners 
Telèfon: 972 84 35 22 i fax: 972 84 08 04 
e-mail: esports@selva.cat  
Web: www.selva.cat/esports 

 
ALLOTJAMENT 
 

Hotel Montevista*** 
Avda. Rocagrossa s/n 
17310 Lloret de Mar 

TRANSPORT DEL PAVELLÓ A L’HOTEL A càrrec de l’organització. 
Els horaris s’adjunten a l’annex 3 

 
DOCUMENTACIÓ 
 

D’acord amb el punt 5.2 de la Normativa dels JEEC, per 
participar caldrà portar degudament tramitat el carnet 
d’esportista i personal tècnic dels JEEC i presentar-lo a 
requeriment de qualsevol membre de l’organització. 

 
  
 



                                                                                                                

                                                                                                

 
Annex 1 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
2007/2008 

Blanes, 31 de maig i 1 de juny de 2008 
Pavelló Municipal de Blanes 

FINAL NACIONAL 
FUTBOL SALA Juvenil Masculí 

 
EQUIPS PARTICIPANTS 

Institució Pere Vergés - Barcelona Ciutat 
Asociación Árabe - Barcelona comarques 

Inter Reus - Tarragona i Terres de l’Ebre 
Carmelites - Lleida  

 
CALENDARI 1a JORNADA. DIssabte MATÍ 
 

Pista 1 Juvenil Masculí   
31/05/08 LOCAL VISITANT RESLT 

11.00 Institució Pere Vergés Asociación Árabe  
12.15 Inter Reus Carmelites  

 
CALENDARI 2a JORNADA. Dissabte TARDA 
   

Pista 1 Juvenil Masculí   
31/05/08 LOCAL VISITANT RESLT 

16.45 Asociación Árabe Inter Reus  
18.00 Carmelites Institució Pere Vergés  

 
CALENDARI 3a JORNADA. Diumenge MATÍ 
 

Pista 1 Juvenil Masculí   
01/06/08 LOCAL VISITANT RESLT 

10.00 Institució Pere Vergés Inter Reus  
11.15 Asociación Árabe Carmelites  

 
 
 
Classificació 
 
Equip PJ PG PE PP GF GC PUNTS 
        
        
        
        
 



                                                                                                                

                                                                                                

 
Annex 1 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
2007/2008 

Blanes, 31 de maig i 1 de juny de 2008 
Pavelló Municipal de Blanes 

FINAL NACIONAL 
FUTBOL SALA Juvenil Femení 

 
EQUIPS PARTICIPANTS 

AEE IES Montserrat - Barcelona Ciutat 
CFF Llefià - Barcelona comarques 

Unió Esportiva Aldeana - Tarragona i Terres de l’Ebre 
IES Francesc Ribalta - Lleida  

 
CALENDARI 1a JORNADA. DIssabte MATÍ 
 

Pista 4 Juvenil Femení   
31/05/08 LOCAL VISITANT RESLT 

11.00 AEE IES Montserrat CFF Llefià  
12.15 UE Aldeana IES Francesc Ribalta  

 
CALENDARI 2a JORNADA. Dissabte TARDA 
   

Pista 4 Juvenil Femení   
31/05/08 LOCAL VISITANT RESLT 

16.45 CFF Llefià UE Aldeana  
18.00 IES Francesc Ribalta AEE IES Montserrat  

 
CALENDARI 3a JORNADA. Diumenge MATÍ 
 

Pista 2 Juvenil Femení   
01/06/08 LOCAL VISITANT RESLT 

10.00 AEE IES Montserrat UE Aldeana  
11.15 CFF Llefià IES Francesc Ribalta  

 
 
 
Classificació 
 
Equip PJ PG PE PP GF GC PUNTS 
        
        
        
        
 





                                                                                                                

                                                                                                

 
Annex 3 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
2007/2008 

Blanes, 31 de maig i 1 de juny de 2008 
Horaris de transport 

Pavelló de Blanes – Hotel Montevista 
FINAL NACIONAL 

FUTBOL SALA Juvenil  
 
 

Dissabte 31 de maig de 2008 
 

Hora Itinerari Equips 
AEE IES Montserrat 
CFF Llefià 
Institució Pere Vergés 

 
12.45 

 
Blanes – Lloret 

Asociación Árabe 
UE Aldeana 
IES Francesc Ribalta 
Inter Reus 

 
13.45 

 
Blanes – Lloret 

Carmelites 
CFF Llefià 
UE Aldeana 
Asociación Árabe 

 
15.30 

 
Lloret – Blanes 

Inter Reus  
IES Francesc Ribalta 
AEE IES Montserrat 
Carmelites 

 
16.30 

 
Lloret – Blanes 

Institució Pere Vergés 
CFF Llefià 
UE Aldeana 
Asociación Árabe 

 
18.30 

 
Blanes – Lloret 

Inter Reus 
IES Francesc Ribalta 
AEE IES Montserrat 
Carmelites 

 
19.30 

 
Blanes - Lloret 

Institució Pere Vergés 
 

Diumenge 1 de juny de 2008 
 

Hora Itinerari Equips 
AEE IES Montserrat 
UE Aldeana 
Institució Pere Vergés 

 
08.45 

 
Lloret – Blanes 

Inter Reus 
CFF Llefià 
IES Francesc Ribalta 
Asocición Árabe 

 
10.00 

 
Lloret – Blanes 

Carmelites 
 



 
 
 
 
 
 

Darrera actualització: 29 de gener de 2008 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
CURS 2007-2008 

NORMES TÈCNIQUES DE LES FINALS NACIONALS  
FUTBOL SALA JUVENIL 

 
1.- Categoria 
Juvenil (1990 i 1991). 
Femení i Masculí. 
 
2.- Participants  
La participació màxima per a la Final Nacional és la que es detalla en el següent quadre: 
 

ATCE Infantil femení Infantil masculí Total 
Barcelona ciutat 1 1 2 
Barcelona comarques 1 1 2 
Girona 0 0 0 
Lleida 1 1 2 
Tarragona i Terres de l’Ebre 1 1 2 

Total 4 4 8 
 
3.- Condicions de participació 
Aquesta competició està oberta als esportistes federats i als no federats, tenint en compte 
però, que l’esportista federat només podrà participar-hi si ho fa representant al centre 
d’ensenyament en el qual està matriculat el present curs 2007 – 2008. 
 
No poden participar-hi els equips que prenguin part en els Campionats de Catalunya 
organitzats per la Federació Catalana de Futbol durant el mateix curs escolar. 
 
Quan l’equip inscrit sigui un club, només podran formar-hi part els esportistes que no hagin 
participat en alguna competició organitzada per la Federació Catalana de Futbol, sigui en 
qualsevol categoria, durant el present curs 2007–2008. 
 
4.- Documentació 
El carnet d’esportista i del personal tècnic és el document acreditatiu vàlid per participar en els 
JEEC.  
 
Tots els/les esportistes i personal tècnic hauran de tramitar el carnet dels JEEC, cadascú en la 
seva categoria corresponent, segons apartat 3.2. de la Normativa dels JEEC, subscrit per 
l’entitat per la qual participa i confeccionat pel consell esportiu corresponent. 
 
Per tal de poder participar en les activitats dels JEEC, caldrà portar degudament tramitat el 
carnet d’esportista i personal tècnic dels JEEC i presentar-lo a requeriment de qualsevol 
membre de l’organització. 
 
En el cas que un/a esportista o personal tècnic es presenti a l’activitat sense el carnet dels 
JEEC, haurà de presentar algun document original acreditatiu de la seva persona: DNI, 
passaport o llibre d’escolaritat. Cap altre document serà vàlid a aquests efectes. 
 
Si es dóna aquesta circumstància l’àrbitre o jutge de la Final Nacional ho farà constar en acta 
per tal que el Comitè Organitzador verifiqui, mitjançant la documentació d’inscripció als JEEC, 
si aquestes dades són correctes i els/les participants compleixen els requisits establerts. 
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Tot aquell/a esportista o personal tècnic que no presenti el carnet, o algun document 
acreditatiu de la seva persona, no podrà participar en cap de les activitats organitzades. 
 
5.- Dates: inscripcions i final 
Els consells esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les 
inscripcions de la Final Nacional amb el model establert abans del dia: 
21 de maig de 2008. 
 
La Final Nacional tindrà lloc els dies: 31 de maig i 1 de juny de 2008. 
Seu: Blanes (La Selva) 
 
6.- Renúncia 
Si un equip renuncia a la seva inscripció per participar a una activitat de l’àmbit nacional ho 
haurà de comunicar mitjançant escrit al seu consell esportiu, que traslladarà aquest document 
a l’agrupació territorial de consells esportius corresponent. 
 
L’agrupació territorial de consells esportius substituirà aquesta vacant, sempre que no sigui 
dins de les 72 hores per l’inici de l’esdeveniment, comunicant a la UCEC el/la nou/va esportista 
o equip inscrit i adreçant el document de renúncia. 
 
Les substitucions vénen regulades per part de la Normativa dels JEEC. 
 
7.- Classificacions  
S’establirà una classificació per a cada sexe en funció dels resultats dels partits. 
 
8.- Guardons 
L’organització lliurarà una copa a tots els equips participants. 
 
9.- Allotjament
L’organització es farà càrrec del cost de l’allotjament de tots els participants (esportistes, 
entrenadors i delegats). 
 
10.- Desplaçaments
Els desplaçaments fins el lloc d’allotjament i de desenvolupament de la Final Nacional són 
responsabilitat dels propis participants. 
 
Si hi ha desplaçaments interns, aquests els assumirà l’organització. 
 
11.- Aspectes tècnics 
Sistema de competició 
El sistema de competició, lliga o eliminatòria, es determinarà en funció del nombre definitiu 
d’equips participants. 
 
Si es porta a terme una lliga, la classificació final s’establirà segons els resultats obtinguts per 
cadascun dels equips implicats, a raó de tres punts per partit guanyat, un per partit empatat i 
zero per partit perdut. 
 
Si es porta a terme una eliminàtoria, passarà a la següent fase l’equip que guanyi el partit. 
 

Conxita Supervia, 17 · Entl. 1a. ·  08028 Barcelona 
Tel. 93 451 08 69  ·  Fax 93 451 81 33 
a/e: ucec@ucec.cat 
web: www.ucec.cat  



 
 
 
 
 
 

Darrera actualització: 29 de gener de 2008 
 

Ordre dels partits 
L’ordre dels partits es fixarà mitjançant un sorteig que tindrà lloc 04 dies abans de la 
competició a la seu designada. 
 
Sistema de desempat 
 
a) Lliga: 
Si al finalitzar el campionat resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els 
següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent: 
- per la diferència de gols a favor i en contra del partit jugat entre ells.  
- per la diferència més gran de gols a favor tenint en compte però tots els altres resultats 

obtinguts en el decurs de la competició. 
- l’equip que hagi marcat més gols. 
 
Si al finalitzar el campionat resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els 
següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent: 
- per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els resultats 

obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat. 
- per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant només els partits jugats 

entre ells. 
- per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del 

campionat, i essent idèntica, a favor de l’equip que n’ hagi marcat més.  
 
b) Eliminatòries: 
En cas d’empat al finalitzar un partit es realitzarà una pròrroga de 2 parts de 5 minuts cada 
una. Durant la pròrroga no es podran demanar temps morts.  
 
En cas d’empat al finalitzar les dues parts es procedirà al llançament de 5 penals per cada 
equip, aquests no necessàriament els hauran de portar a terme jugadors que estiguin en pista. 
Abans de realitzar el llançament de penals s’haurà d’igualar el nombre de jugadors entre els 
dos equips. Si un dels dos equips té més jugadors que l’altre, haurà d’anar descartant jugadors 
fins a igualar-se amb el contrari. 
 
Si l’empat continua es llançaran tants penals com siguin necessaris amb l’alternança d’un per 
equip fins a desfer l’empat.  
 
Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els altres companys 
escollits ja hagin fet efectiu el seu. 
 
No podran participar als llançaments de penal els jugadors desqualificats o expulsats al 
finalitzar el partit. 
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Aspecte tècnic Requeriments i observacions 
Terreny de joc 40 metres x 20 metres amb una variació de +/- 2 metres 
Porteria 3 metres x 2 metres amb sistema perquè no tombi 
Pilota - Diàmetre: 59 a 62 cm. 

- Pes: 410 a 470 g. 
Jugadors - Màxim inscrits a l’acta: 12 jugadors 

- Mínim inscrits a l’acta: 5 jugadors 
- Màxim en pista: 5 jugadors 
- Mínim en pista: 4 jugadors 
- Suspensió del partit: 3 jugadors 

Durada 2 parts de 25 minuts amb 10 minuts de descans 
Temps morts 1 minut per part i equip no acumulables 

 
Característiques tècniques 
 
Composició dels equips 
Els equips estaran formats per un màxim de 12 jugadors, 1 entrenador i 1 delegat. Aquest és 
el nombre màxim d’esportistes que es poden inscriure. 
 
Les vacants de jugadors no poden ser ocupades per entrenadors i delegats.  
Les vacants d’entrenadors i delegats no poden ser ocupades per jugadors. 
 
Els entrenadors i delegats actuaran com a màxims responsables dels esportistes del seu equip, 
fent-se càrrec, tal com estableix l’apartat 6.2. de la Normativa dels JEEC, del seu 
comportament i bona conducta. 
 
Reglament 
Per a tot allò no contemplat en aquesta normativa i en el reglament adaptat per la UCEC 
s’aplicarà el que disposa el Reglament de la Federació Catalana de Futbol 
 
Altres disposicions 
L’organització només disposarà obligatòriament de les pilotes que s’utilitzaran durant el 
desenvolupament dels partits. Les pilotes per portar a terme l’escalfament seran 
responsabilitat dels equips. 
 
Durant la celebració d’aquesta Final Nacional i per resoldre tot el que no s’hagi previst en 
aquesta Norma Tècnica, s’aplicaran les Directrius dels JEEC, la Normativa dels JEEC del curs 
2007 – 2008 i les Normes de Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC. 
 
12.- Aspectes jurídico-esportius 
El fet d’inscriure’s per a la Final Nacional implica la total acceptació d’aquesta Norma Tècnica. 
 
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment aquesta Norma Tècnica pel 
propi bé dels participants i del desenvolupament de la Final Nacional. 
 
L’organització es reserva el dret d’expulsar de la Final Nacional a tots aquells/es participants 
que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de forma negativa sobre la resta 
d’assistents. 
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S’estableix un període de reclamació o impugnació d’aquesta Final al Comitè de Competició i 
Disciplina Esportiva Nacional dels JEEC, de tres dies hàbils finalitzada l’activitat. 
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