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JOCS EMPORION
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
Activitat

FINAL TERRITORIAL DE VÒLEI

Data de l’activitat

Dissabte, 18 de maig de 2019

Lloc de realització

Centre de Tecnificació de l’Avellaneda
Polígon dels Pintors, s/n
17500 Ripoll

Descripció de l’activitat

Fase final de la Lliga Territorial de Vòlei amb els equips més ben
classificats d'aquesta lliga amb representació de com a mínim
un equip per comarca participant, que organitza l'Agrupació
Territorial de Consells Esportius de les comarques gironines.

Categories convocades

Aleví, Infantil i Cadet-Juvenil

Horari

De 12.30 a 20.00 hores

Hora incorporació dels
participants

30 minuts abans de l’hora prevista per l’inici del partit.
Consell Esportiu del Gironès

Consell Esportiu
organitzador

C/ Riera de Mus, 1A
17003 – Girona
972 20 61 49 – administracio@cegirones.cat
Contacte el dia de la competició: 664 466 348

Entitats organitzadores

Consells Esportius de les comarques gironines

Entitats col·laboradores

Ajuntament de Ripoll

Amb el suport de
Inscripcions

Diputació de Girona
Secretaria General de l’Esport
Fins el dilluns 6 de maig de 2019 a través dels Consells
Esportius

Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els
organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des
del lloc web http://jocsemporion.ddgi.cat . En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el cas
d’algun dels participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva
imatge personal. En qualsevol cas, amb posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol
moment els representants legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la
difusió, oposició que seria atesa de forma immediata.

Normativa Tècnica

Segons normativa tècnica UCEC 2018-2019

Durada dels partits

Els partits es jugaran al millor de 3 sets/parts de 15 punts( amb
2 punts de diferència) cada equip disposarà d’un temps mort de
30 segons per set/part
En cas de guanyar per 2 sets a 0 no es jugarà el tercer set.
Aleví: Es jugaran dos triangulars classificatoris, a raó de 3 punts
per partit guanyat i 1 punt per partit perdut. Amb la classificació
obtinguda, els segons classificats de cada triangular
s'enfrontaran entre ells i els primers classificats realitzaran la
final. D'aquests encreuaments s'extraurà la classificació final.
Infantil i Cadet-juvenil: Es realitzarà una lligueta tots contra
tots a una sola volta. D’aquets partits s’extraurà una classificació
a raó de 3 punts per partit guanyat i 1 punt per partit perdut.
En cas d’empat es seguirien els següents criteris per llur ordre i
caràcter excloent:

Sistema de competició

-Per la diferència de sets a favor i en contra del partit jugat
entre els equips implicats.
-Per la diferència de punts a favor i en contra del partit jugat
entre els equips implicats.
- Per la diferència més gran de sets a favor i en contra, tenint en
compte però tots els altres resultats obtinguts en el decurs de la
competició.
- Per la diferència més gran de punts a favor i en contra, tenint
en compte però tots els altres resultats obtinguts en el decurs de
la competició.
- L’equip que hagi sumat més punts.
- L’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de
valors
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HORARI COMPETICIÓ
Els horaris marcats son orientatius, els partits es començarà al finalitzar el
partit anterior.
Demanem als equips que estiguin preparats com a mínim 30 minuts abans de
l’horari previst.
CATEGORIA ALEVÍ
TRIANGULAR NEGRE

TRIANGULAR VERMELL

CV ALOGES

CV SANT PERE PESCADOR V

COL·LEGI VERD - AVAP

CV OLOT A

CV SANT PERE PESCADOR A

CV FIGUERES VERMELL

ALEVÍ
12:30 a 13:15
13:15 a 14:00

CV FIGUERES BLANC

CV OLOT A

14:00 a 14:45

CV ALOGES

CV SANT PERE A

14:45 a 15:30

CV FIGUERES BLANC

CV ST PERE B

15:30 a 16:15

CV ALOGES

VERD - AVAP

16:15 a 17:00

CV OLOT A

CV ST PERE B

17:00 a 17:45

CV SANT PERE A

VERD - AVAP

17:45 a 18:30

Segon triangular vermell

Segon triangular negre

18:30 a 19:15

Primer triangular vermell

Primer triangular negre

19:15 a 20:00
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CATEGORIA INFANTIL
CV ALOGES

CH BORDILS

CV FIGUERES BLANC

CV SANT PERE PESCADOR

LA SALLE FIGUERES
INFANTIL
12:30 a 13:15

CV ALOGES

CV FIGUERES BLANC

13:15 a 14:00

LA SALLE FIGUERES

CV ST PERE

14:00 a 14:45

CV ALOGES

CH BORDILS

14:45 a 15:30

CV FIGUERES BLANC

LA SALLE FIGUERES

15:30 a 16:15

CH BORDILS

CV ST PERE

16:15 a 17:00

LA SALLE FIGUERES

CV ALOGES

17:00 a 17:45

CV FIGUERES BLANC

CH BORDILS

17:45 a 18:30

CV ST PERE

CV ALOGES

18:30 a 19:15

CH BORDILS

LA SALLE FIGUERES

19:15 a 20:00

CV ST PERE

CV FIGUERES BLANC

CATEGORIA CADET - JUVENIL
CV CELLERA

CV OLOT

CV FIGUERES CADET

CO VIDRERES

CV FIGUERES JUVENIL
CADET - JUVENIL
12:30 a 13:15

CV FIGUERES CADET

CV FIGUERES JUVENIL

13:15 a 14:00

CV CELLERA

CV OLOT

14:00 a 14:45

CO VIDRERES

CV FIGUERES CADET

14:45 a 15:30

CV FIGUERES JUVENIL

CV CELLERA

15:30 a 16:15

CV OLOT

CO VIDRERES

16:15 a 17:00

CV FIGUERES CADET

CV CELLERA

17:00 a 17:45

CO VIDRERES

CV FIGUERES JUVENIL

17:45 a 18:30

CV OLOT

CV FIGUERES CADET

18:30 a 19:15

CV CELLERA

CO VIDRERES

19:15 a 20:00

CV FIGUERES JUVENIL

CV OLOT
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