
 
LLIGA ESCOLAR D’ESGRIMA 

curs 2010 - 2011 

 

 
 

 
 
Poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives o altres entitats que ho 
desitgin i que estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del Consell 
Català de l’Esport. 
 

PREMISES 

 

1. Es considerarà Lliga Escolar d’Esgrima, tota trobada d’esgrima escolar inclosa en el calendari 

de la Federació Catalana d’Esgrima (FCE) i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i 

que s’organitzi a Catalunya, ja sigui directament des de la mateixa FCE i/o CEEB o bé per part 

d’algun dels seus clubs afiliats o escoles que practiquin esgrima, amb la col·laboració de la FCE 

i del CEEB.  

2. Per a cada una de les proves que composen la Lliga Escolar d’Spadettos, la FCE i el CEEB 

designaran prèviament la seu on es desenvoluparà cadascuna de les proves.   

3. El Comitè Organitzador de cada Lliga Escolar d’Esgrima haurà de presentar en la secretaria 

de la FCE un dossier de resultats on s’exposi, com a mínim, el nombre d’inscrits i club o escola 

a que pertanyen, classificació final i desenvolupament de la prova (poules).  

4. Els organitzadors hauran de respectar en tot moment la normativa d’organització de la Lliga 

Escolar d’Esgrima, establerta per la FCE i el CEEB. 

 

1.- CATEGORIES 

 

Les categories en que s’organitzaran les trobades escolars d’esgrima de la FCE seran de 

caràcter mixta.  

 

CATEGORIA ANYS DE NAIXAMENT 

(M–12) 1999 – 2000 

(M–10) 2001 – 2002 - 2003 

(M–7) 2004 – 2005 

 

 

Tot hi així el comitè organitzador es reserva el dret de fer modificacions en les categories si el 

nombre d’inscrits en alguna d’elles és inferior a 5. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

1.2. Definició del caràcter 

 
La Lliga Escolar d’Esgrima es celebrarà en caràcter individual, per equips i mixta en totes 

les categories.  

 
Durant tot el curs es faran un total de 4 proves. Dues proves seran d’Spadettos, una de 

Sabretos i una última prova escolar per equips.  

 

2.- INSCRIPCIONS 
 
2.1. Documentació i Llicències  

 
 Inscripció de centre;         1,00€  
 Llicència esportiva vigent per al curs 2010-2011;    3,70€ 
 Llicència per a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 2003;   0,30€ 
 Full d’inscripció específic d’esgrima;      16,00€  (les 4 fases)  

 
Tota la documentació sol·licitada excepte el full d’inscripció específic, caldrà tramitar-les a 
través del nostre web i mitjançant l’aplicatiu de llicències del Consell:  
 
http://ceeb.playoffinformatica.com 
 
Per poder fer-ne us, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. Aquestes dades 
seran facilitades pel CEEB un cop feu efectiva la inscripció d’entitat.  
 
La Lliga Escolar d’Esgrima de Catalunya constarà de quatre proves i el tràmit de la llicència 

escolar dona dret a participar a les quatre proves de la temporada. El cost d’inscripció és 

independent del número de proves que s’hagin de tirar, per tant no variarà si només es tira 1, 2  

o 3 proves. 

 
2.2. Dates, condicions i lloc d’inscripció 

 
La inscripció és oberta durant tot el curs escolar, podent-se inscriure competidors tan sols per a 

la segona o tercera prova. No existeix un límit màxim de participants per centre ni categoria. 

 
Ja que es tracta d’una competició tipus "lliga", els competidors inscrits en una prova, seran 

automàticament inscrits per a les següents proves de la lliga escolar d’esgrima.  

 
Durant la primera prova, el Comitè Organitzador haurà de tenir 10 dies abans de la 

competició, el full d’inscripció dissenyat a aquest efecte amb totes les dades sol·licitades  

 
No s’acceptarà cap full d’inscripció en què falti alguna de les dades sol·licitades o no sigui 

l’específic per aquest curs. 



 
 
 
 
 

 

 

Per la segona i tercera prova, les noves inscripcions tindran el mateix tràmit que el descrit 

abans. Les baixes podran ser comunicades telefònicament o per E-mail. 

 
Tant sols podran participar el tiradors i tiradores que s’hagin inscrit dins dels límits establerts. 

Els tiradors/es que vulguin inscriure’s el mateix dia de la prova no podran fer-ho. 

 
3.- ENTRENADORS, ARBITRATGES I DIRECTORIS TÈCNICS 

 
3..1 Entrenadors:  

 
Hauran de conèixer el present reglament, així com el d’arbitratge, per poder explicar clarament 

als seus alumnes, aquells moviments i accions que no són permesos en aquestes competicions 

escolars. Agilita molt el fet que els competidors coneguin la categoria a la que pertanyen.  

 
És important, per seguretat, indicar al competidor que hagi guanyat l’assalt que digui el seu 

nom a l’àrbitre per evitar errades. 

 
Evitaran donar instruccions als seus alumnes en el moment que estant competint, de fer-ho, 

serà de manera molt discreta i sense que pugis molestar a l’entrenador contrari.  

 
No es discutirà cap decisió arbitral. De produir-se alguna situació en la qual realment no 

s’estigui gens d’acord, abans que el competidor abandoni la pista, es dirigiran al màxim 

responsable d’arbitratge explicant-li les seves discrepàncies. 

 
Hauran d’informar al Comitè Organitzador puntualment de les altes i baixes dels seus 

alumnes cada una de les diferents jornades. Per evitar els punts negatius, és necessari que les 

baixes siguin comunicades 10 dies anteriors a la competició. 

 
3.2. Aportació d’àrbitres i directori tècnic 

 
El Comitè, com a organitzador de la Lliga Escolar d’Esgrima, aportarà un membre del directori 

tècnic que serà el president del mateix i podrà ser el responsable de la gestió informàtica de la 

prova.  

 
El Comitè, haurà d’aportar tants àrbitres com siguin necessaris pel correcte desenvolupament 

de la prova. Els clubs i escoles participants en la Lliga Escolar d’Esgrima hauran d’aportar un 

tècnic responsable per escola, reflectint el seu nom en el full d’inscripció. En cap cas, una 

persona podrà fer les dues funcions en una mateixa prova.  

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Tots els centres que participin a les competicions hauran d’inscriure necessàriament 

un entrenador o un delegat. Es pot inscriure tants delegats com es cregui necessari. 

Aquests delegats, per poder romandre a la zona de competició, hauran de portar, en lloc 

visible, el seu carnet de delegat. 

 
3.3. Reunió arbitral i convenció. 

 
Al ser una lliga infantil, més important que guanyar o perdre és realitzar les accions ben fetes 

gràcies a un bon control tècnic i tàctic. Les trobades es realitzen amb convenció de floret sense 

blanc no vàlid ni línia. Es premiaran les accions ben fetes en cas d’atacs simultanis. En cas que 

la persona que agafi la prioritat ho faci amb una tècnica poc acurada,  pot anar en benefici del 

seu rival.  Per exemple si un nen/a fa un atac molt ben fet en fons i toca, mentre el seu 

adversari fa una parada resposta molt forçades difícil d’apreciar, el punt el guanyarà el nen que 

ha fet el fons. 

 
4.- PARTICIPANTS I GUARDONS  

 
4.1. Participants 

 
Podran participar en les trobades d’esgrima tots aquells esgrimistes que reuneixin les 

següents condicions: 

 
*  Respectar els criteris d’inscripció per categories esmentats en el punt 2. 

*  No estar sota cap sanció disciplinària que impedeixi la seva participació. 

 
4.2. Material i Indumentària 

 
És obligatòria la utilització roba esportiva (jersei i pantalons llargs), calçat esportiu, careta i 

spadetto/sabretto. Tot el material ha d’estar en perfecte estat.   

 
El material personal  seran responsabilitat de cadascun dels tiradors/es. Mentre que la seu de la 

competició aportarà dos spadettos/sabrettos i dos caretes per pista així com dos pitralls per 

cada pista per marcar el blanc vàlid.  

 
Qualsevol aspecte no recollit en aquesta normativa tindrà com a aplicació la normativa general 

vigent de la RFEE, i en el seu defecte, la de la FIE. 

 
4.3. Guardons 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

Al finalitzar cada jornada es lliurarà una medalla als quatre millors tiradors de cada categoria i 

un petit obsequi a tots els participants. 

 
A la darrera jornada de la lliga individual també es premiarà amb una copa als tres primers 

classificats de cada categoria.  Aquesta classificació s’obtindrà de la suma de les tres 

competicions. 

 
A la competició d’equips, es lliurarà una copa als quatre millors equips de cada categoria i una 

medalla als seus components. 

 
4.4. Esportivitat i dignificació de la Lliga Escolar de Catalunya 

 
El conjunt de l’esgrima catalana té, en la Lliga Escolar d’Esgrima, el moment de reunió màxima 

de tots els esportistes en edat escolar. Els responsables i tècnics dels diferents clubs i escoles 

hauran de procurar que els seus tiradors restin fins a la fi de les diferents trobades, inclosa la 

cerimònia de lliurament de guardons per a dignificar la Lliga Escolar d’Esgrima. 

 
El respecte a les normatives, així com el correcte comportament de tècnics, àrbitres, tiradors i 

directius, realitzant cadascun la seva tasca respectant i valorant la dificultat de la feina de la  

resta de col·lectius, possibilitarà una millor convivència i qualitat de les trobades a tots nivells. 

La FCE mitjançant els seus òrgans de govern, tècnics i/o jurisdiccionals podrà sancionar a  

 
aquella persona que per les seves actuacions incorrectes en la Lliga Escolar d’Esgrima en sigui 

mereixedor. 

 
5.- QÜESTIONS ORGANITZATIVES 

 
5.1 Calendari 

 
La Lliga Escolar d’Esgrima aquest curs consta d’un total de 4 proves, on tres seran proves 

individuals i una prova per la modalitat d’equips. Aquestes proves es distribuiran de la següent 

manera:  

 
 1a jornada: 03-12-2010 SPADETTOS MIXTE 
 2a jornada: 4-02-2011 SPADETTOS MIXTE 
 3a jornada: 8-04-2011 SABRETTOS MIXTE 
 4a jornada: 20-05-2011 EQUIPS MIXTE 

 
Totes les proves, se celebraran els divendres a la tarda a les  18:30 hores, acabant de 19:30 a 

20:30 hores, en funció del nombre d’inscrits. L’horari d’inici serà el següent: 

 



 
 
 
 
 

 

Crida de tiradors 18:00 

Eliminació de no presentats 18:15 

Inici de la prova 18:30 

 
El Comitè es reserva el dret de canvis en el lloc i l’hora, confirmant-ho com a mínim 10 dies 

abans de la prova.  

 
Si no s’ha confirmat la presència d’un tirador abans de la fase d’eliminació de no presentats, 

aquest no podrà participar a la competició. 

 
5.2 Sistema de competició individual 

 
Desenvolupament de les proves: 

 
Totes les competicions es desenvoluparan mitjançant dues fases. Una primera fase de lliga, 

anomenada “poule” i una segona fase d’eliminatòries entre els 8 primers de cada categoria.  

 
Si qualsevol categoria no arribés al mínim de quatre jugadors/es en una determinada jornada, 

aquesta se suspendria i els participants passarien a una altra categoria a decidir pel comitè de 

competició. La puntuació obtinguda serà comptabilitzada dins de la seva categoria de edat. 

 
Durada dels assalts:   

 
 Les Poules es realitzaran en assalts a 4 tocats.  

 Les Eliminatòries Directes, seran assalts a 7 tocats.    

 
Reglament 

 
En la modalitat d’Spadettos, el blanc vàlid, serà la zona delimitada pel pitrall, mentre que en 

la modalitat de Sabrettos serà el tronc. En totes dues modalitats, es farà servir la convenció 

de floret sense tenir en compte el blanc no vàlid (serà com si no hi hagués tocat) ni la línia.  

 
A l’hora d’atorgar punts no és valorarà tant sols la convenció sinó també la correcta execució de 

la tècnica. Per exemple en cas de tocat simultani si un nen / nena esta en correcta posició de 

fons i l’altre fa una “nyap” el tocat s’atorgarà al nen que s’ajusti millor al model tècnic. 

 
5.3 Sistema de competició per equips 

 
Desenvolupament de les proves: 

Els equips seran formats per un total de 3 tiradors. Totes les competicions es desenvoluparan 

en format de poules. En cas de que hi hagi alguna categoria amb més d’una poule, es disputarà 

una fase final entre els guanyadors de cada poule.    



 
 
 
 
 

 

 
Assalts:   

 
Cada entrenador establirà l’ordre de competició dels seus tiradors.  

Es faran 3 assalts a 4 tocats i cada equip tindrà tants punts com assalts hagi guanyat. L’equip 

que guanyi dos assalts haurà guanyat.  

 
Reglament 

 
Aquesta prova per equips es desenvoluparà únicament en modalitat d’Spadettos, per tant el 

reglament es regeix pel mateix que en les proves individuals.  

 
5.4. Gestió informàtica dels resultats 

 
El Comitè disposarà d’un ordinador i una impressora mitjançant els quals controlarà el correcte 

desenvolupament de les proves amb l’ajut d’un programa de gestió de competicions.  

 
Els membres del directori tècnic hauran d’estar capacitats per a utilitzar l’esmentat programa. 

 
5.5. Activitats paral·leles 

 
Durant tota la trobada, els clubs podran organitzar activitats promocionals.  

 
6.- NORMATIVA DE LA LLIGA ESCOLAR D’SPADETTOS 

 
La temporada 2010/2011 la normativa específica de la Lliga Escolar d’Spadettos de Catalunya 

queda així: 

 
6.1. CATEGORIES I ARMES 

 
La Lliga Escolar d’Esgrima es disputarà en les categories aleví (M-12 escolar), benjamí (M-10 

escolar) i pre-benjamí (M-7 escolar)  amb spadettos i sabretos, en una única categoria mixta. 

 
6.2. RESULTATS 

 
Les diferents proves de la Lliga Escolar d’Esgrima seguiran uns criteris de classificació propis.  El 

sistema de puntuació emprat en cada prova és basarà en la classificació i el nombre de 

victòries:  

 
1r  classificat     32 punts + núm. de victòries poule 

2n classificat      26 punts + núm. de victòries poule 

3r classificat      20 punts + núm. de victòries poule 

3r classificat                 20 punts + núm. de victòries poule 



 
 
 
 
 

 

 

5è classificat                 14 punts + núm. de victòries poule 

6è classificat                 14 punts + núm. de victòries poule 

7è classificat                 14 punts + núm. de victòries poule 

8è classificat                 14 punts + núm. de victòries poule 

Poule                    8 punts + núm. de victòries poule 

Als qui no assiteixin i no ho comuniquin (*) -8 punts  

 
Si es produeix un empat entre tiradors/es dins d’una jornada de competició, aquests 

compartiran posició i la mateixa quantitat de punts. 

 
Pel que fa a la classificació individual al final de la lliga en cas d’empat, primer es miraria dins 

de la classificació individual qui ha obtingut el millor resultat (posició més elevada), si el empat 

no es desfés es miraria la segona i posteriorment la tercera. En cas que les classificacions 

individuals no afavorissin el desempat,  es realitzaria un assalt, per determinar la classificació 

final. 

 
Si per qualsevol motiu, un competidor participa sense la llicència actualitzada, se li anotaran 0 

punts de la prova. No podrà recuperar mai els punts d’aquesta competició.  

 
(*) Les comunicacions rebudes per e-mail desprès de les 48 hores com a màxim 

següents a la competició, justificant la no assistència d’algun competidor, servirà 

per no aplicar-li els 8 punts negatius. 


