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1 :: INFORMACIÓ GENERAL 
 

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

Data de l’activitat Dissabte 6 de juny de 2015 

Lloc de realització 

Piscina Municipal Aqua & Sports.  
Av. del Rieral, 22    

17310 – Lloret de Mar 
Ubicació a http://bit.ly/mapaemporionlloret 

Categories convocades 
PrebenjamÍ (2007-2008), benjamÍ (2005-2006), alevÍ 
(2003-2004), infantil (2001-2002), cadet (1999-2000), 
juvenil (1997-1998) 

Horari 09:30 a 12:30 

Hora incorporació dels 

participants 
30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la 
competició. 

Consell Esportiu organitzador 

Consell Esportiu de la Cerdanya 
Plaça del Rec núm. 5 – Consell Comarcal de la Cerdanya 
17520 Puigcerdà 
972.884 884 
656 287 341 
a/e: esports@cerdanya.org 
web: www.cecerdanya.org 

Modificació de participants Fins a les 20.00 hores del dimarts 2 de juny de 2015 

Entitats organitzadores Consells esportius de la comarca de Girona 
Ajuntament de Lloret de Mar 

Entitats col·laboradores 

Diputació de Girona 
Representació Territorial del Consell Català de l’Esport 
Piscina Municipal de Lloret AQUA&SPORTS  
 

http://bit.ly/mapaemporionlloret
mailto:esports@cerdanya.org
http://www.cecerdanya.org/


 

 

 

2 :: NORMATIVA GENERAL 

 

2.1. Categories convocades 

Es convoquen las categories següents: 
 
 

• Prebenjamins masculí i femení (2007-2008). Cicle inicial – 1r i 2n primària 
• Benjamins masculí i femení (2005-2006). Cicle mitjà – 3r i 4t de primària 
• Alevins masculí i femení (2003-2004). Cicle superior – 5e i 6e de primària 
• Infantils (masculí i femení (2001-2002). 1r i 2n d’ESO 
• Cadet masculí i femení (1999-2000). 3r i 4t d’ESO 
• Juvenil maculí i femení (1997-1998). Batxillerat  

 
 

2.2. 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 dels JEEC tramitada a través del 

seu Consell Esportiu d'origen. Les llicències s'hauran de lliurar a l'organització abans de cada 

competició. 

 

Els i les esportistes hauran de participar a la categoria que els correspon pel seu any de 

naixement. Es permetrà la participació d’esportistes en una categoria immediatament 

superior prèvia presentació de l'autorització paterna al consell esportiu d’origen. 

 

En el cas d'esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories inferiors 

a la que els hi correspon per la seva edat, caldrà presentar el certificat mèdic acompanyat 

de l'autorització paterna al consell esportiu d’origen. 

 



 

 

Els Jocs Emporion son l’última jornada de la Lliga Territorial de Natació i per a poder 

participar-hi s’haurà d’haver concursat  prèviament com a mínim a una prova de la lliga 

territorial. 

2.3. Aspectes tècnics 

 
Sistema de competició:. Al millor crono de totes les series de cada modalitat, categoria i 

gènere.  Individualment es portaran a terme sèries contra cronòmetre per classificar de la 

primera a la última posició. En totes les proves només es podrà efectuar una sortida nul·la. 

La segona sortida nul·la, sigui del nedador que sigui, representarà la seva desqualificació 

dels JOCS EMPORION.  

 
Cronometratge: Faran el cronometratge de la competició els jutges designats per 
l’organització. 

 

Modalitat i participació: Les modalitats de competició seran individual masculí, individual 

femení i relleus. En la modalitat individual s’ha d’escollir entre dues proves independentment 

de les realitzades en les jornades prèvies. En la modalitat relleus serà lliure participació. Els 

equips estaran formats per dos nois i dues noies. En cas que algú o tots els integrants del 

relleu hagin competit en individual, per participar en els relleus ho hauran de fer per la 

mateixa entitat. 

 
 

Inscripció: Els consells esportius, faran arribar al Consell Esportiu de la Cerdanya les 

inscripcions dels Jocs Emporion amb el model normalitzat i establert abans del dia 29 de 

maig de 2015. 

 

Baixes i/o incompareixences: Si un esportista renuncia a la seva participació una vegada 

tramitades les inscripcions per part del seu consell esportiu, el consell esportiu organitzador 

podrà substituir aquesta vacant, sempre que temporalment sigui possible. En cas de baixes 



 

 

o incompareixences no justificades, les entitats participants hauran de pagar 5 euros per 

cada participant inscrit que no es presenti. Les entitats podran confirmar les baixes dels 

seus esportistes, fins el dimarts 2 de juny al seu consell d’origen. Amb posterioritat a 

aquesta data no s’acceptarà cap baixa que no sigui motivada per temes mèdics i caldrà la 

presentació d’un certificat metge. Aquest certificat s’haurà de lliurar al consell d’origen dins 

d’un termini màxim de 15 dies posterior a la realització de la competició. 

2.4. Classificacions i guardons: S’establirà una classificació individual per a cada estil, 

categoria i gènere i altre per cada categoria de relleus. L’organització lliurarà una medalla 

als tres primers esportistes de la classificació individual i a cada participant dels tres primers 

relleus classificats en cada categoria. Si es produeix el mateix temps entre nedadors o 

equips el premi serà compartit ex aequo. Es lliurarà un obsequi a tots els participants. 

 

Al final de la jornada es donarà la classificació als entrenadors de les entitats participants 

 

2.5. Altres dades d’interès 

Els consells 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. 

 

Es demana als equips, participants i responsables que no deixin res de valor  en els 

vestidors. Demanem a totes les entitats participants màxima puntualitat per un bon 

funcionament de la competició. 

 

 

 

 



 

 

2.6. Normativa tècnica de NATACIÓ 

 
Proves: 
 

Categoria Lliures Esquena Braça Papallona 

Prebenjamí 25 metres 25 metres 25 metres 25 metres 

Benjamí 25 metres 25 metres 25 metres 25 metres 

Aleví 50 metres 50 metres 50 metres 50 metres 

Infantil  
Cadet  
Juvenil 

100 metres 100 metres 100 metres 100 metres 

Benjamí i 
alevins 4x25m    

Infantils 
cadets i 
juvenils 

4x50m    

 
NOTA: L’ordre de participació en el relleus serà el següent: a la primera i tercera posició 
participaran els nois i a la segona i quarta posició les noies. També, podran participar en els 
relleus, equips mixtes que no compleixin la regla de 2 nois + 2 noies però no podran optar a 
la classificació amb guardons 
 
Ordre de les proves: 
 

Ordre Categoria Distància Estil 
1 Prebenjamí Femení 25 metres Esquena 
2 Prebenjamí Masculí 25 metres Esquena 
3 Benjamí Femení 25 metres Esquena 
4 Benjamí Masculí 25 metres Esquena 
5 Aleví Femení 50 metres Esquena 
6 Aleví Masculí 50 metres Esquena 
7 Infantil Femení 100 metres Esquena 



 

 

8 Infantil Masculí 100 metres Esquena 
9 Cadet Femení 100 metres Esquena 
10 Cadet Masculí 100 metres Esquena 
11 Juvenil Femení 100 metres Esquena 
12 Juvenil Masculí 100 metres Esquena 
13 Prebenjamí Femení 25 metres Braça 
14 Prebenjamí Masculí 25 metres Braça 
15 Benjamí Femení 25 metres Braça 
16 Benjamí Masculí 25 metres Braça 
17 Aleví Femení 50 metres Braça 
18 Aleví Masculí 50 metres Braça 
19 Infantil Femení 100 metres Braça 
20 Infantil Masculí 100 metres Braça 
21 Cadet Femení 100 metres Braça 
22 Cadet Masculí 100 metres Braça 
23 Juvenil Femení 100 metres Braça 
24 Juvenil Masculí 100 metres Braça 
25 Prebenjamí Femení 25 metres Papallona 
26 Prebenjamí Masculí 25 metres Papallona 
27 Benjamí Femení 25 metres Papallona 
28 Benjamí Masculí 25 metres Papallona 
29 Aleví Femení 50 metres Papallona 
30 Aleví Masculí 50 metres Papallona 
31 Infantil Femení 100 metres Papallona 
32 Infantil Masculí 100 metres Papallona 
33 Cadet Femení 100 metres Papallona 
34 Cadet Masculí 100 metres Papallona 
35 Juvenil Femení 100 metres Papallona 
36 Juvenil Masculí 100 metres Papallona 
37 Prebenjamí Femení 25 metres Lliures 
38 Prebenjamí Masculí 25 metres Lliures 
39 Benjamí Femení 25 metres Lliures 
40 Benjamí Masculí 25 metres Lliures 
41 Aleví Femení 50 metres Lliures 



 

 

42 Aleví Masculí 50 metres Lliures 
43 Infantil Femení 100 metres Lliures 
44 Infantil Masculí 100 metres Lliures 
45 Cadet Femení 100 metres Lliures 
46 Cadet Masculí 100 metres Lliures 
47 Juvenil Femení 100 metres Lliures 
48 Juvenil Masculí 100 metres Lliures 
49 Benjamí i Aleví 4x25m relleus mixtes Lliures 
50 Infantil Cadet i Juvenil 4x50m relleus mixtes Lliures 

 

 
2.7 Aspectes jurídic-esportius 
 
El fet d’inscriure’s a aquests JOCS EMPORION implica la total acceptació d’aquesta 

normativa. L’organització es reserva el dret de modificar-la discrecionalment pel propi bé 

dels participants i del desenvolupament dels JOCS EMPORION. 

 

L’organització es reserva el dret d’expulsar dels JOCS EMPORION a tots aquells participants 

que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de forma negativa sobre la resta 

d’assistents. 

 

Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i materials que puguin patir 

els participants i espectadors de la competició. La no disposició d’una assegurança anual o 

temporal que cobreixi el risc de la pràctica esportiva es responsabilitat de cada participant i 

l’organització declina tota responsabilitat en aquest sentit. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
3 :: UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 

PISCINA MUNICIPAL AQUA & SPORTS  


	Portada_Natació_JEmporion2015.pdf
	Diapositiva 1


