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1 :: INFORMACIÓ GENERAL 
 

JOCS EMPORION | BÀSQUET 
JOCS PER A NENS I NENES DE LES COMARQUES DE GIRONA 

Data de l’activitat Diumenge, 07 de juny de 2015 

Lloc de realització 

Ciutat Esportiva Blanes – Pista Verda 
Mas Cuní, 43 

17300 Blanes 
Ubicació a  http://bit.ly/mapaemporionblanes 

Categories 

convocades 
Premini / Benjamí  - 2005/2006 
Mini / Aleví – 2003/2004 

Horari 09:30 a 13:30 

Hora incorporació 

dels participants 
30 minuts abans del primer partit, amb els carnets dels 
esportistes inscrits. 

Consell Esportiu 

organitzador 

 
Consell Esportiu de la Garrotxa 
Av. Onze de Setembre, 22 - Baixos 
17800 OLOT 
872 022 064 
Contacte el dia de la competició:  
Òscar Cabana i Farjas – 686 161 014 
cegarrotxa@ucec.cat | consellesportiudelagarrotxa.jimdo.com 
 

Entitats 

organitzadores 
Consells Esportius de les comarques de Girona 
Ajuntament de Blanes 

Entitats 

col·laboradores 

Diputació de Girona 
Representació Territorial del Consell Català de l’Esport 
Club Bàsquet Blanes 

 

 

http://bit.ly/mapaemporionblanes
mailto:cegarrotxa@ucec.cat
http://www.selva.cat/esports


 

 

2 :: NORMATIVA TÈCNICA 

 
2.1. Condicions de participació 
Tots els participants i el personal tècnic (imprescindible que sigui major d'edat), hauran 
d’estar en possessió de la corresponent llicència esportiva que inclou l’assegurança 
d’accidents, tramitada pel Consell Esportiu d’origen. 
 
2.2. Comarques participants 
Mini / Aleví (8): Baix Empordà (1), La Selva (2), La Garrotxa (4) i Cerdanya (1). 
 
Premini / Benjamí (8): Baix Empordà (2), La Selva (3), La Garrotxa (3). 
 
2.3. Estructura de la trobada 
 

  MINI TARONJA MINI VERD PREMINI GROC PREMINI BLAU 
1 BISBAL CB BLANES VEDRUNA PALAMÓS CB BLANES 1 
2 ATH. SILENC PETIT PLANÇÓ EEM CALDES COR DE MARIA 
3 SANT ROC COR DE MARIA BISAROQUES PETIT PLANÇÓ 
4 BISAROQUES LLIVIA CB BLANES 2 SALLE PALAMÓS 

         
          
          

  PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 
          

09.30 1-2 4-3 1-2 4-3 
10.00 1-2 4-3 1-2 4-3 
10.30 1-4 3-2 1-4 3-2 
11.00 1-4 3-2 1-4 3-2 
11.30 1-3 2-4 1-3 2-4 
12.00 1-3 2-4 1-3 2-4 
12.30 1-1 2-2 3-3 4-4 
13.00 1-1 2-2 3-3 4-4 

13.30 h 

 
LLIURAMENT DE PREMIS I RECORDS 

 
 

 
 



 

 

 
Els 8 equips de cada categoria es dividiran aleatòriament en dos grups de 4 cadascun, 
que jugaran tres partits entre ells, repartits en quatre pistes de joc. 
Al final d’aquesta fase, depenent de la posició de grup, s’emparellaran amb l’equip que 
hagi ocupat la mateixa posició de l’altre grup de 4. Així, el primer del grup A jugarà un 
quart partit (final) contra el primer del B; el segon de l’A ho farà contra el segon del B 
(3r-4t lloc); el tercer de l’A contra el tercer del B i el quart de l’A contra el quart del B. 
Per qüestions de limitació de temps, els partits es jugaran a 4 parts de 6 minuts 
seguint, llevat d’aquesta salvetat en la durada, la normativa específica de la UCEC 
(adjunta) que regeix aquesta modalitat dins l’àmbit escolar. Es deixaran 1 minut entre 
el 1r i 2n períodes i entre el 3r i 4t, i 5 a la mitja part, entre el 2n i 3r. 
Es donaran 2 punts per partit guanyat i 1 a cada equip en cas d’acabar empatats a 
punts. 
Si al finalitzar la lligueta resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els 
següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent: 
- per la diferència de punts (cistelles) a favor i en contra dels partits jugats entre ells. 
- per la diferència més gran de punts (cistelles) a favor tenint en compte però tots els 
altres resultats obtinguts en el decurs de la competició. 
- l’equip que hagi anotat més punts (cistelles). 
 
2.4. Altres dades d’interès 
Els Consells Esportius organitzadors poden modificar discrecionalment aquesta 
Normativa Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats 
dels JEEC, i seran els responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de 
competició que no estiguin contemplades en aquesta Normativa Tècnica. 
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