REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIÓ

CURS 2020-21

“Aquest Reglament serà d’aplicació en totes les activitats organitzades pel CONSELL DE
L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, i, per tant, hi queden subjectes totes les persones i
entitats que participin en l’esmentada organització.”
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1.1. ESPORTISTES I ENTITATS PARTICIPANTS

Poden participar a les competicions del CEEB, els esportistes i equips que s’inscriguin
representant al centre educatiu, associació esportiva escolar o associació de famílies
d’alumnes del centre educatiu en que estiguin matriculats. També podran participar
esportistes i equips d’altres entitats inscrites o adscrites al Registre d’Entitats
Esportives del Consell Català de l’Esport. En tots els casos caldrà que hagin realitzat
els tràmits adequats per inscriure’s al CEEB.

1. Infraccions d’ un equip

A l’Assemblea es va recordar que les diferents normatives i doctrines relacionades a
la pràctica de l’esport (Decret 58/2010, Llei 3/2013, Decret 1/2000, la interpretació
de l’Alt Tribunal Suprem en diverses sentències 3008/2002143, 6891/2002113, i
6/2003103, així com les recents mesures de prevenció de riscos i accidents),
demanen la protecció de la integritat física del jugador i de la resta de participants,
és així que, no es podrà jugar a les competicions del CEEB amb elements que siguin
un risc, per tant, a partir del curs escolar 2019-2020, els tutors/es de joc seguint les
nostres indicacions no permetran jugar amb ulleres que no estiguin dissenyades per
a la pràctica esportiva. Les autoritzacions de pares/mares o tutors de jugador/a
afectat, no tenen efectes davant la llei, i no es tindrà per eximent per incomplir
aquesta determinació.
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2.1. ALINEACIÓ INDEGUDA I ALINEACIÓ INCORRECTA

Quan es produeix una alineació indeguda?
• La no presentació al Tutor o Tutora de Joc (TJ) i/o al responsable de l’equip
contrari de les llicències actualitzades dels jugadors.
•

La falsedat de les dades donades en la formalització de les llicències.

• L’alineació d’un jugador, tècnic esportiu o delegat, suspès per sanció
disciplinària.

Sancions que provenen d’una alineació indeguda:
a) Pèrdua del partit i descompte d’un punt a la classificació, si es juga com a lliga, i
pèrdua de l’eliminatòria si es juga per aquest sistema.
b) Suspensió del tècnic esportiu de 2 a 10 jornades.
c) Suspensió del delegat de 2 a 10 jornades.
d) Pèrdua, per part de l’equip, del dret a classificar-se per a la fase final o a la
trobada de cloenda, tant si la infracció s’ha comès a la primera com a la segona
fase.

2. Infraccions d’ un equip

e) La sanció aplicada es comunicarà a les entitats afectades.

Quan es produeix una alineació incorrecta?
• L’incompliment de les normes d’alineacions per quarts (veure reglaments
específics de cada esport) es considerarà com una alineació incorrecta. En el cas
que l’infractor sigui l’equip guanyador, serà castigat amb la pèrdua del partit. En
aquest cas no tindrà cap punt de sanció ni perdrà l’opció de participar en la
trobada de cloenda.

Sancions que provenen d’una alineació incorrecta:
a) Pèrdua del partit.
b) Suspensió del tècnic esportiu de 2 a 10 jornades.
c) Suspensió del delegat de 2 a 10 jornades.
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2.2 INCOMPAREIXENCES

2.2.1. Equip no presentat. L’equip que no es presenti a jugar un partit, sense
justificació vàlida i prèvia, serà sancionat amb la pèrdua del partit i el dret a
participar a les Trobades de Cloenda i/o classificar-se a les Finals dels Jocs Escolars
de Barcelona.

D’altra banda haurà d’abonar la quantitat de 40€. (30€ per l’equip
contrari, i 10€ al CEEB per compensar la despesa de tràmits
administratius).
Aquest pagament s’ha de fer efectiu, a les oficines del CEEB, en el termini
de 15 dies.

Esport

2.2.1

2.2.2

Bàsquet

2-0 (-2)

2-0 (-1)

Futbol 5

3-0 (-2)

3-0 (-1)

Futbol 7/11

3-0 (-2)

3-0 (-1)

Futbol platja

3-0 (no puntua a la jornada)

Handbol

1-0 (-2)

Voleibol

3-0 (75-0) (-2)

Hoquei patins
Vólei platja

1-0 (-2)

1-0 (-1)
3-0 (75-0) (-1)
1-0 (-1)

25-0 (no puntua a la jornada)

Hoquei Sala

1-0 (-2)

1-0 (-1)

Mini-handbol

12-0 (-3)

12-0 (-2)

Mini-hoquei

3-0 (-2)

3-0 (-1)
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2.2.2. Equip presentant amb nombre insuficient de jugadors. L’equip que es
presenti amb un nombre insuficient de jugadors, perdrà el partit (el resultat i els
punts de sanció estan detallats en el quadre de dalt) però no perdrà el dret a
participar a les trobades de cloenda i/o classificar-se a les Finals dels Jocs Escolars
de Barcelona.

Si aquest fet es produís més d’un cop, sí perdrà el dret a classificar-se per
a les trobades de cloenda.
En cas que això passés en unes eliminatòries, amb partit d’anada i partit
de tornada, el partit s’anul·laria, passant a decidir-se l’eliminatòria en el
partit de tornada que es faria al camp de l’equip que sí hagi presentat
suficients jugadors. En cas de succeir en el partit de tornada, l’equip
infractor perdria l’eliminatòria.

2.2.3. Equip amb més d’una incompareixença. En el cas de dues
incompareixences sense justificació, s’exclourà l’equip de la competició; es
considerarà retirat i no es permetrà que es pugi alinear a la següent competició.

2.2.4. Recurs dels equips no presentats. Sense manca de l’esmentat en els
articles anteriors, el Comitè de Competició podrà atendre les explicacions que l’equip
no presentat li comuniqui per escrit en el termini dels 15 dies següents a la data de
la celebració del partit.
En aquest cas, es podrà realitzar novament el partit, en una nova data i amb
totes les despeses a càrrec de l’equip no presentat.

Hi haurà una reducció de 20 euros en la sanció de 40 euros, d’aquests
20 euros, 10 seran per l’escola contrària i 10 pel CEEB per tràmits
administratius.

2.2.5. Equips fora de competició. El grup/conjunt d’esports individuals sense
suficients participants podran actuar fora de competició. Perdent la possibilitat de
quedar classificat en aquella jornada, però no perdrà el dret a classificar-se per a
les finals.
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2.3 RETIRADA DE COMPETICIÓ
Un equip es considerarà inscrit a tots els efectes en les nostres competicions una
vegada que surtin els calendaris oficials publicats a l’aplicació del CEEB. A partir
d’aquest moment, serà d’aplicació el present Reglament General de Competició:
2.3.1. Equip retirat. Si un equip es retira d’una competició durant la celebració
d’aquesta, es produirà automàticament l’anul·lació dels resultats de tots els
encontres en què hagi participat, que es consideraran no realitzats. El centre al qual
pertany l’equip o els equips que es retirin, abonarà la quantitat de 50€.

L’equip retirat serà sancionat amb la desqualificació i consegüent
prohibició d’inscriure’s en les activitats del següent curs o de la següent
competició, si no justifica plenament les causes de la retirada.

2.4. CIRCUMSTÀNCIES MODIFICADORES DE LA RESPONSABILITAT
En el moment d’atribuir les sancions, els Comitès de Competició tindran en compte
les circumstàncies modificadores de la responsabilitat que poguessin afectar directa
o indirectament els fets.

2.4.1 Són circumstàncies modificadores atenuants:
a) No haver estat mai sancionat.
b) Demostrar penediment de forma immediata i espontània.

Havent estudiat els recursos i amb l’existència d’un penediment dels
infractors, el Comitè Ètic podrà reduir les sancions.
En cas de reducció, aquesta modificació es comunicarà a la resta d’integrants del
grup.

2.4.2 Són circumstàncies modificadores agreujants:
a) La reincidència o la reiteració.
b) No acceptar immediatament les decisions dels tutors de joc.
c) Incitar al públic o als companys de l’equip.
d) En el cas que el tècnic esportiu i delegats, ésser reincident o reiterant en el curs
actual o anteriors.
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3.1 SANCIONS

Tenint en compte el període educatiu en què es troben la majoria de les persones
vinculades a aquest Reglament, les sancions han de tenir un caràcter més
educatiu que no pas repressiu, sense perjudici de l’obligació dels òrgans
jurisdiccionals de no permetre, en bé de la convivència esportiva, actituds
contràries a aquesta i a la formació humana dels esportistes.

Les sancions podran ser: amonestació, suspensió, desqualificació i expulsió.

3. Faltes produïdes en els partits

La desqualificació s’imposarà per un període de temps determinat.

Quan la sanció consisteixi en suspensió per una o més jornades, s’haurà
de complir immediatament després d’ésser imposada, a partir del primer
encontre en que la persona sancionada hagués de participar. Els partits
suspesos (ajornats) que es juguin entre setmana comptaran com a
jornada de suspensió.

3.1.1. Aplicació de la sanció. Qualsevol sanció derivada de l’aplicació dels articles
3.2.1 c), d), i e); 3.2.2 c),d) i e); 3.2.3 d); 3.3 b), c), d), i e); 3.4.1 i 3.4.5 haurà de
ser aplicada pel Jutge Únic de competició o pel Comitè Ètic i se’n donarà
comunicació al director del centre.

3.1.2. Més d’una sanció del mateix fet. Si d’un mateix fet o fets successius es
derivessin dues o més faltes, seran sancionades independentment.

3.1.3. Suspensió d’un participant. Quan un esportista (jugador), tècnic o
delegat, sigui objecte d’expulsió definitiva o figuri en l’acta del partit amb falta
desqualificant, quedarà automàticament suspès per participar en les següents
jornades, fins que el Comitè de Competició emeti la seva decisió.
Aquesta suspensió es considera inclosa en la sanció que se li imposi. La seva
participació en un encontre serà qualificada com a indeguda encara que no s’hagi
rebut la decisió del Comitè.
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3.1.4. Sanció a participant amb dues llicències. Quan s’imposi una sanció a
una persona que sigui titular de dues llicències com a esportista i/o delegat o tècnic
esportiu no podrà actuar ni com a jugador ni com a delegat i/o tècnic esportiu fins al
compliment de la sanció.

3.1.5. Compliment de sanció en cursos diferents. Si la persona sancionada no
hagués complert la totalitat de la sanció dins del curs en què li ha estat imposada,
haurà de fer-ho en el següent curs.

Les sancions d’amonestació, suspensió i desqualificació seran executives, sense
menyspreu dels recursos establerts en aquest Reglament. Les expulsions no seran
efectives fins que la decisió no sigui refermada per la Junta del Consell.

3.2. FALTES PRODUÏDES EN ELS PARTITS: ESPORTISTES

3.2.1. Esportista – Company/Delegat/Tècnic esportiu. Les faltes comeses per
un esportista contra un company, tècnic esportiu o delegat, abans, durant o després
d’un encontre, seran sancionades de la següent manera:
a) Comportament incorrecte o antiesportiu, pronunciar paraules grolleres o realitzar
gestos antiesportius: des d’amonestació fins a suspensió per 2 jornades.
b) Insults, amenaces, comportaments racistes de paraula o gestuals, joc violent o
perillós o actituds coercitives: suspensió de 2 a 5 jornades.
c) Intent d’agressió, o repel·lir l’agressió de 5 a 7 jornades.
d) Agressió directa, recíproca o simultània, sense repetició dintre de l’acte:
suspensió de 4 a 10 jornades.
e) Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva: suspensió de 8 a 10
jornades.

3.2.2. Esportista – Jutges/Tutor de Joc. Les faltes comeses per un esportista
(jugador) contra els tutors de joc o jutges, abans, durant o després d’un partit,
seran sancionades de la següent forma:
a) Comportament incorrecte o antiesportiu, desacatament o discussió de les
decisions dels tutors de joc: d’amonestació a suspensió per 3 jornades.

Reglament general de competició

b) Insults, amenaces, o actituds coercitives: suspensió de 3 a 5 jornades.
c) Intent d’agressió o agressió no consumada: suspensió de 4 a 7 jornades.
d) Agressió consumada i no repetida: suspensió de 8 a 10 jornades.
e) Agressió consumada i repetida: suspensió de 20 jornades a 2 cursos escolars.

3.2.3. Esportista durant el partit. Les faltes comeses per un esportista contra el
desenvolupament normal d’un partit, abans de començar o a la fi d’aquest, es
sancionaran de la següent manera:
a) Fets que motivin el retard en començar o en reprendre un encontre: des
d’amonestació fins a 2 jornades de suspensió.
b) Desconsideració envers el públic o altres persones que no pertanyen al joc: des
d’amonestació fins a 2 jornades de suspensió.
c) Fets que motivin la interrupció anormal d’un encontre, definitivament o no, i que
no es contemplin anteriorment: suspensió de 2 a 5 jornades.
d) Agressió a algun espectador: suspensió de 3 a 10 jornades.

A efectes de l’acompliment de sancions per suspensió, els partits de la
Copa CEEB també comptaran com a jornades.

3.3. FALTES PRODUÏDES EN ELS PARTITS: DELEGATS

Es considerarà delegat la persona que tingui la corresponent llicència i es
situï en l’espai reservat a la direcció de l’equip.
Els tècnics esportius i els delegats, que per la seva responsabilitat han de ser
exemple davant dels seus esportistes, seran sancionats de la següent manera:
a) Els crits, els gestos o les actituds de desconsideració abans, durant o després de
la celebració d’un partit, que alterin el seu desenvolupament normal, es sancionaran
des d’amonestació fins a suspensió per 4 jornades.
b) Les amenaces o insults contra esportistes, tècnics esportius o delegat de l’equip
contrari, tutors de joc, jutges o públic en general, seran sancionats amb suspensió
de 5 a 10 jornades.
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c) Els fets recollits en els dos apartats anteriors si són reiteratius durant el partit i
recriminats per part del tutor de joc, podran ser causa agreujant i motiu de sanció
fins a 20 jornades.
d) La incitació a jugadors, acompanyants o públic, a actituds antiesportives: de 5 a
10 jornades de suspensió.
e) La participació en actes col·lectius de fustigació, coacció o agressió envers el tutor
de joc o jutge, o l’equip contrincant, es sancionarà des de 10 jornades de suspensió
fins a desqualificació a perpetuïtat.
f) Els insults, amenaces i comportaments racistes de paraula o gestuals: suspensió
de 4 a 6 jornades.

3.3.1. Faltes del tècnic esportiu i/o delegats. Les faltes comeses per tècnics
esportius i delegats, i no incloses en els apartats anteriors es regiran pels articles :
3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3, encara que doblant la sanció.

3.3.2. Suspensió d’un esportista – Amonestació tècnic esportiu. La
suspensió d’un esportista portarà aparellada una amonestació al seu tècnic esportiu.
Si aquesta amonestació es produeix tres vegades durant el curs, s’imposarà al tècnic
esportiu la suspensió per 1 jornada.

3.3.3. Tècnic esportiu /Delegat com espectador. La condició d’espectador d’un
tècnic esportiu o delegat, autor d’una falta ressenyada en els articles anteriors, serà
considerada com a circumstància agreujant.

3.3.4. Responsabilitat del tècnic esportiu i/o delegat. El delegat i/o tècnic
esportiu serà responsable dels incidents que hagin provocat el seus seguidors i
acompanyants.

A efectes de l’acompliment de sancions per suspensió, els partits de la
Copa CEEB, també comptaran com a jornades de suspensió més.

3.3.5. Expulsió del Tècnic esportiu/Delegat. Si durant un partit es sanciona
al tècnic esportiu o delegat amb expulsió, en categories petites (màxim aleví), es
permetrà que faci aquestes funcions una persona adulta amb DNI. El Tutor de Joc
reflectirà aquest fet a l’acta i farà constar el seu DNI. En categories superiors (a
partir de pre-infantil, inclosa) aquestes funcions les farà el capità de l’equip.
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3.3.6. Responsable d’equip amb fitxa de delegat. Segons la normativa
actual, per començar qualsevol partit del CEEB, hi ha d’haver una persona amb
llicència de Tècnic o d’Auxiliar. En el cas de no haver la llicència adequada a l’inici
del partit, el mateix no s’iniciarà i s’efectuarà un amistós entre els dos equips
presents.
3.4. FALTES PRODUÏDES EN ELS PARTITS: ENTITATS

Els centres o entitats que inscriguin equips seran responsables, en tot moment, del
bon ordre en el desenvolupament de l’activitat i del comportament dels seus
esportistes, preparadors, delegats i qualsevol persona vinculada a l’entitat.

3.4.1. Participació en aldarulls. Si un directiu o persona responsable d’una
entitat o centre participant intervé en aldarulls, coaccions, amenaces, insults,
agressions o d’altres accions similars, podrà ser suspès de les seves funcions
esportives des de 10 jornades fins a un any.

El Jutge Únic podrà proposar a la Junta Directiva, a través del Comitè
Ètic, la suspensió a perpetuïtat.

3.4.2. Director o president d’entitat. Per causes contemplades en els arts. 3.4 i
3.4.1, la Junta Directiva o el Comitè Ètic podrà convocar al director del centre o al
president de l’associació esportiva, els quals estan obligats a atendre la convocatòria.

3.4.3. Suspensió del partit per fets actitudinals (1 equip). Quan un encontre
s’hagi de suspendre per l’actitud antiesportiva d’un dels dos equips, individual o
col·lectiva, o dels seus acompanyants, es procedirà a donar per perdut el partit a
l’equip que, de forma evident, en consti com a responsable, i seran sancionats amb
un mínim de 3 jornades i un màxim de 10, el delegat i el tècnic esportiu de l’equip.

3.4.4. Suspensió del partit per fets actitudinals (2 equips). Si un encontre es
suspengués com a conseqüència de l’article anterior per culpa dels dos equips, es
consideraran perdedors tots dos i seran sancionats de 3 a 10 jornades els delegats i
els tècnics esportius d’ambdós equips.
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3.4.5. Incompliment de les sancions per suspensió. En cas d’incompliment
dels arts. 3.4.3 i 3.4.4, o en el cas de manifestacions violentes o comportaments
racistes de qualsevol tipus, siguin per part dels esportistes o del públic, el centre o
l’equip responsables dels fets podran ser sancionats amb:
a) L’obligació de jugar a porta tancada els encontres que determini el jutge únic,
podent ser fins al final de la competició.
b) Si això no fos possible, hauran de jugar en camp contrari o en la pista que
determini el Comitè fins al compliment de la sanció.
c) La pèrdua de tots els punts aconseguits fins al moment. Aquesta sanció es
podrà afegir a la del punt a).
d) L’expulsió de l’equip de la competició, a proposta del Jutge Únic/ Comitè Ètic i
amb l’aprovació de la Junta Directiva.
e) En qualsevol cas, s’informarà a la direcció del centre i a la seva AMPA.
f) De les sancions imposades se’n donarà publicitat pels mitjans al nostre abast.

3.4.6. Retirada d’un equip amb el partit començat. Si un equip es retira un
cop començat el partit, es resoldrà de la següent manera:
a) Perdrà el partit.
b) Se li descomptarà un punt de la classificació general.
c) Pagarà les despeses dels Tutors de Joc i les despeses de desplaçament de l’equip
contrari, si n’hi hagués.
d) Perdrà el dret a classificar-se per a qualsevol final o campionat en la competició.
e) Seran sancionades de 5 a 10 jornades la persona o persones que es demostri que
han decidit la retirada.
f) En cas de reincidència durant la temporada, l’equip serà exclòs de la
competició, sense perjudici del seu dret d’apel·lació.

3.4.7. Inhabilitació de la instal·lació (1). Segons sigui la gravetat dels fets, es
podrà produir, a més a més, la inhabilitació de la instal·lació esportiva de l’entitat
responsable, per un període d’1 a 3 jornades.
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3.4.8. Circumstàncies atenuants. Serà circumstància atenuant de les sancions
corresponents als articles anteriors, el fet que l’entitat o centre responsable prengui
mesures disciplinàries contra el o els culpables i ho comuniqui al Comitè de
Competició, a través del Comitè d’Organització, abans de les 48 hores següents als
fets.

3.4.9. Inhabilitació de la instal·lació (2). La inhabilitació d’una instal·lació
esportiva prevista en l’art. 3.4.7 podrà ser substituïda per l’obligatorietat de celebrar
els encontres a porta tancada o en una pista neutral, quan les circumstàncies ho
aconsellin.

3.4.10. Faltes. Les faltes compreses en els articles 3.2 al 3.4.9, ambdós inclosos,
podran ser sancionades amb la retirada de l’equip de la competició i se’n donarà
publicitat. Aquesta sanció només podrà aplicar-la la Junta Directiva, a proposta del
Comitè Ètic per recomanació del Comitè de l’esport corresponent. Aquesta sanció
serà inapel·lable.

3.4.11. Tutor de Joc no pagat. El fet de quedar a deure els drets d’arbitratge
comportarà el requeriment a l’entitat o centre deutor perquè, en termini de 72
hores, faci efectiva la quantitat pendent. Aquesta quantitat s’afegirà un euro
per rebut en concepte per despeses administratives el primer cop, la
segona vegada que incompleixi aquest fet s’afegiran 5 euros al rebut, la
tercera vegada s’afegiran 30 euros al rebut.
En el cas d’un partit ajornat, els desplaçaments van a càrrec de l’entitat que el
demana i ho haurà d’abonar el mateix dia que es jugui el partit.
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4.1. ÒRGANS

4.1.1 El Delegat del Comitè assistirà a un partit determinat quan:
•

Un equip sol·liciti la seva presència, amb les condicions de l’article en curs.

•

D’ofici.

•
El Comitè Ètic del CEEB cregui necessària la seva presència com a
conseqüència de mal comportament o comportament antiesportiu per part d’un
equip o del seu públic. En aquest cas, les despeses aniran a càrrec de l’equip
responsable del comportament incorrecte.

El Delegat de Comitè portarà el rebut corresponent.

Les seves funcions són:

4. Òrgans i processos disciplinaris

a) Observar el desenvolupament del partit.
b) Observar l’actuació del Tutor de Joc. (TJ)
c) Fer un informe del que ha succeït durant el partit.

Només en casos d’incidents greus podrà intervenir tractant d’ajudar el delegat de
camp, els equips i els Tutors de Joc. (TJ)
Recolzarà als TJ sempre, inclòs si aquests decideixen suspendre el partit.

El cost del Delegat de Comitè serà de 20€ (en totes les categories) per partit
(desplaçament inclòs).

4.1.2 El CEEB enviarà aleatòriament Observadors sense cap càrrec a les entitats,
amb la finalitat de revisar i observar els diferents aspectes dels partits (equips, tutors
de joc, terreny de joc, públic...).

Aquests Observadors aniran degudament acreditats i podran, entre d’altres accions,
procedir a la revisió de les llicencies dels equips.
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4.2. AL·LEGACIONS

Qualsevol Centre o Entitat té dret a presentar reclamacions o al·legacions per fets
produïts abans, durant i després d’un encontre, així com a conèixer els annexes a les
actes dels partits. L’escrit d’al·legacions, on es raonaran els fets i s’exposaran totes
les dades que es creguin necessàries, haurà d’estar en poder del Comitè de
Competició, a través dels Comitès Organitzadors, com a màxim 72 hores després
que el Comitè hagi donat a conèixer els fets. A partir d’aquest termini, els Comitès
només admetran les al·legacions que ells mateixos sol·licitin.
Qualsevol al·legació ha d’estar escrita en termes adequats de respecte a totes les
parts implicades, en cas de no ser així, aquest fet serà susceptible de sanció.
Tanmateix, hauria d’anar signat i identificat per la persona responsable de l’entitat
corresponent.

4.3. RECURSOS

4.3.1. Contra el Comitè de Competició. Contra la decisió del Comitè de
Competició i si és el cas, contra la del Comitè Organitzador, podrà interposar-se
recurs d’alçada davant del Comitè Ètic, d’acord amb el Reglament de Règim intern
del CEEB, en el termini de 5 dies laborables a comptar des de la notificació en ferm.

4.3.2. Òrgan màxim per realitzar un recurs. L’òrgan de màxim recurs és la
Junta Directiva del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.

4.3.3. Redacció del recurs. Qualsevol recurs ha d’estar escrit en termes adequats
de respecte a totes les parts implicades, en cas de no ser així, aquest fet serà
susceptible de sanció.
Tanmateix, ha d’anar signat i identificat per la persona responsable de l’entitat
corresponent.

4.3.4. Regulació del reglament. Tot allò que no es contempla en aquest
Reglament es regularà per les normes dels diferents Comitè de Competició,
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aprovades per la Reunió de cada esport i per la Junta Directiva a proposta del
Comitè Ètic.
El Comitè Ètic, pot resoldre situacions (a petició de les entitats o dels Comitès de
competició) que generin problemes ètics a les competicions organitzades, treballar
per l’adquisició de valors mitjançant el seguiment de la classificació del “semàfor dels
valors”. I promoure la responsabilitat educativa. Aquest comitè ètic pot valorar i
modificar totes les sancions contemplades en aquest regim sancionador.
Si de cas hi manca, es regularà pels Reglaments Generals de Competició de les
Federacions respectives i les normes de disciplina esportiva del Consell Català de
l’Esport.

4.4. ALTRES PROCESSOS DISCIPLINARIS

El Comitè Ètic pot sancionar altres aspectes no relacionats directament al
reglament de competició, podent prendre la decisió d’obrir un expedient
informatiu o sancionador en els casos que ho cregui oportú.

4.5. A MÉS A MÉS...

En relació al reglament general de competició, des del CEEB hem realitzat altres
projectes de forma paral·lela intentant conscienciar de la importància de la nostra
filosofia pel que fa a la competició escolar.
“L’esport pot ser un gran mitjà per educar en valors a infants i joves, si s’enfoca
d’una manera adequada. La realitat ens demostra, cada cap de setmana, a les
diferents competicions i activitats que es duen a terme a nombrosos espais
esportius de la ciutat, que la gran majoria de persones que conformen aquest
entorn esportiu viuen aquestes activitats amb seny, i treballen per extreure’n tot
aquest potencial educatiu”.
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ELS NOSTRES PROGRAMES:

