COMPETICIONS ESPORTS INDIVIDUALS

CURS 2021-2022

“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.”

Competicions Esports Individuals

Cada esport té el seu propi reglament de competició i aquest ha estat aprovat pel
departament tècnic d’esports individuals del CEEB amb el comitè propi de cada disciplina
amb el consens de les entitats participants.
Per participar cal tenir l’escola o entitat donada d’alta al CEEB i la llicència i
assegurança tramitada de cada participant amb un tècnic esportiu responsable
com a mínim.

1. Esports que anomenem individuals:

• ATLETISME
• CROS
• BÀDMINTON
• CURSES D’ORIENTACIÓ
• DANSA
• ESCACS
• GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
• GIMNÀSTICA ESTÈTICA
• GIMNÀSTICA RÍTMICA
• JUDO
• NATACIÓ
• NATACIÓ SINCRONITZADA
• PATINATGE ARTÍSTIC
• TENNIS TAULA
• TRAMPOLÍ
A continuació destacarem tres aspectes de cada esport: el número de jornades,
l’aspecte econòmic i les categories.

ESPORTS

2. SEMÀFOR DE VALORS
2.1 COMITÈ DE VALORACIÓ
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ATLETISME

CALENDARI
Proves Combinades d’Atletisme
CATEGORIES
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil

Anys
Anys
Anys
Anys
Anys
Anys

2014
2012
2010
2008
2006
2004

i
i
i
i
i
i

2015
2013
2011
2009
2007
2005

ASPECTE ECONÒMIC
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionat.
▪

INSCRIPCIONS

CROS
CALENDARI
Challenge de Cros: Es celebren 7 curses durant tot el curs escolar.
CATEGORIES
Anys 2017
Anys 2015
Any 2014
Any 2013
Any 2012
Any 2011
Any 2010
Any 2009
Any 2008
Anys 2006
Anys 2004

i 2018
i 2016

i 2007
i 2005
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ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
▪

13,00€
3,00€

ASSEGURANCES

L’assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció

al Cros de Sant Martí
al Cros Sants Montjuïc
al Cros de les Corts
al Cros de l’Eixample
al Cros Ciutat Vella
al Cros Nou Barris
al Cros de Sant Andreu
Cloenda Cros i Cursa Suma’t

4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
0€
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BÀDMINTON
CALENDARI
Es proposa un circuit de quatre jornades, i també es celebra un torneig de Nadal i
de platja
CATEGORIES
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Adults

anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4,00€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció

participant circuit escolar
torneig Nadal adult
torneig Nadal escolar
torneig Estiu escolar (parella)
torneig Estiu sènior (parella)

10,00€
10,00€
8,00€
12,00€
14,00€

Competicions Esports Individuals

CURSES D’ORIENTACIÓ
CALENDARI
Consta de sis proves repartides durant el curs escolar.
CATEGORIES
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults
Veterà
Familiar

anys 2014, 2014 i (posteriors)
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
any 2000 i anteriors
anys 2012 i 1977
A partir de 1976
Totes les edats

Encintada

Categoria Prebenjamí i esport. Amb
discapacitat

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionat.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció

al Circuit Barcelona Orientació (les 6 proves)
escolar per una cursa del Circuit
adult per una cursa del Circuit
categoria familiar (1 cursa)

15€
8€
14€
22€
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ESCACS
CALENDARI
Es celebra una competició individuals i una competició per equips.
CATEGORIES
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Adults

anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionat.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció competició individual per esportista
Inscripció equip prebenjamí, cadet i juvenil
Inscripció equip benjamí, aleví i infantil
Inscripció Copa Online pre-benj-cadet i juvenil
Trobada de pre-benjamí a aleví

15€
35,00€
50,00€
3,00€
3,00€
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DANSA
CALENDARI
Es celebra una trobada i una competició.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció per cada grup a la trobada (de 6 a 15 participants)
Inscripció per cada grup a la competició (de 6 a 15 participants)

65,00€
70,00€
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
CALENDARI
Es celebren tres fases de competició i una Trobada d’Iniciació.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció per cada grup a la trobada (de 5 a 8 participants)
Inscripció per cada gimnasta a la competició (3 fases)

30,00€
25,00€
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GIMNÀSTICA ESTÈTICA
CALENDARI
Es celebren tres fases de competició.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells Esportius
externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció per cada grup a les tres fases

40,00€
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GIMNÀSTICA RÍTMICA
CALENDARI
Es celebren tres fases de competició Individuals, tres fases de Conjunts i una Trobada
d’Iniciació.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells Esportius
externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció

Individuals (les tres fases)
competició Conjunts (les tres fases)
competició Duos, Trios i Quartets (3 fases)
Trobada per grup

25,00€
45,00€
30,00€
30,00€
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JUDO
CALENDARI
Es celebren tres fases de competició durant el curs escolar.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells Esportius
externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció per esportista (les tres fases)
Inscripció per esportista Trobada (pre-benjamí a aleví)

15,00€
3,00€
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NATACIÓ
CALENDARI
Es celebren cinc jornades de competició i una jornada d’aigües obertes al mes de
maig-juny
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 1998 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció competició de natació
Inscripció Aigües obertes

10,00€
5,00€
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NATACIÓ ARTÍSTICA
CALENDARI
Es celebren dues jornades de competició i una Trobada.
CATEGORIES I NIVELLS
Categoria A any 2010 i posteriors
Categoria B anys 2006-2007-2008 i 2009
Categoria C any 2003 i anteriors

Nivells 1, 2 i 3
Nivell 1, 2 i 3
Nivell 2 i 3

ASPECTE ECONÒMIC
▪ LLICÈNCIES
Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionada.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció

figures
rutines tècniques
rutines lliures
per cada grup a la Trobada (única jornada)

5,00€
25,00€
25,00€
20,00€
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PATINATGE ARTÍSTIC
CALENDARI
Una jornada de competició amb opció a una Final i una Trobada d’Iniciació.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionat.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció
Inscripció

per esportista 1r pas de nivell
per esportista 2n pas de nivell
per esportista Campionat de Barcelona
per cada grup a la Trobada (única jornada)
Interescoles (per grup)
Shows (per grup)

8,00€
8,00€
3,00€
30,00€
20,00€
35,00€
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TENNIS TAULA
CALENDARI
Es celebren nou jornades de competició durant tot el curs escolar.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionat.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció per esportista
Inscripció Dobles (parella)
Trobada familiar (parella)

12,00€
6,00€
12,00€
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TRAMPOLÍ
CALENDARI
Es celebren tres jornades, dues de competició i una Trobada.
CATEGORIES
Pre-Benjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Júnior
Adults

anys 2014, 2015 i posteriors
anys 2012 i 2013
anys 2010 i 2011
anys 2008 i 2009
anys 2006 i 2007
anys 2004 i 2005
2001, 2002 i 2003
any 2000 i anteriors

ASPECTE ECONÒMIC
▪

LLICÈNCIES

Llicència esportista
10,00€
Llicència per esportista nascuts els anys 2014-2015 (i posteriors)
3,00€
Llicència de tècnic esportiu i delegat
10,00€
Llicència de jugador, delegat i tècnic esportiu per a entitats d’altres Consells
Esportius externs al CEEB
15€
▪

ASSEGURANCES

L’ assegurança és un pagament anual obligatori, si l’esportista participa en altres
esports amb el CEEB queda subvencionat.
Esportista nascut 2014-2015 (i posteriors)
Esportista nascuts del 2013 al 2004
Esportista nascuts els anys 2003 i anteriors
Tècnic esportiu i delegat
▪

1,50€
4€
25,00€
6,20€

INSCRIPCIONS

Inscripció per esportista (les tres fases)
Inscripció per esportista (només la trobada)

10,00€
2,00€

SEMÀFOR DE VALORS
Totes les competicions d’aquests esports estaran regulades pels comitès de
valoració propis de cada disciplina. Una part d’aquest comitè aplicarà el reglament
vigent de cada modalitat, definint les classificacions tècniques, i l’altra part aplicarà
les bases de Semàfor de Valors, determinant la classificació en valors.
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A continuació us presentem el projecte de la Implantació del semàfor de valors
als esports individuals.
Està present en totes les següents modalitats esportives:
Gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, gimnàstica estètica de grup, natació, natació
sincronitzada, cros, atletisme, dansa, escacs, tennis taula, trampolí i patinatge.

El comitè de valoració puntuarà el semàfors de valors l’actitud general dels
components de cada entitat que són: els participants, els tècnics esportius i les
famílies.
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El públic – es farà una valoració general encara que les actituds siguin
individuals
1.
VERD (15) Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar
BLAU (5) Comportament respectuós, correcte i adient vers la competició i els seus agents
implicats així com a la instal·lació i el material que s’utilitza.
GROC (0) Comportament irrespectuós considerat lleu vers un dels tres ítems esmenats
anteriorment i reconducció de la conducta.
VERMELL (-15) Qualsevol actuació o comportament irrespectuós, despectiu, agressió física
i/o verbal a un dels tres ítems esmenats anteriorment o reiteració d’una falta lleu (semàfor
groc).

Esportistes – es valorarà com a col·lectiu, el compromís (assistència) i el
comportament
1. Compromís
VERD (15) Assistència del 100% al 100% dels inscrits
BLAU (5) Assistència del 80% al 99% d’inscrits
TARONJA (0) Assistència del 60% al 79% d’inscrits
VERMELL (-15) Assistència de menys del 59%
2. Actitud
VERD (15) Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar
BLAU (5) Comportament respectuós, correcte i adient vers la competició i els seus agents
implicats així com a la instal·lació i el material que s’utilitza.
GROC (0) Comportament irrespectuós considerat lleu vers un dels tres ítems esmenats
anteriorment i reconducció de la conducta.
VERMELL (-15) Qualsevol actuació o comportament irrespectuós, despectiu, agressió física
i/o verbal a un dels tres ítems esmenats anteriorment o reiteració d’una falta lleu (semàfor
groc).
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Tècnics – es valorarà la implicació prèvia i l’actitud de la competició.
1.
VERD (15) Estar en actiu via e-mail o telefònicament, comunicar les baixes dintre del
termini establert, revisar els horaris i sorteigs provisionals i informar dels canvis pertinents
en cas d’haver-ne abans d’enviar l’horari definitiu.
BLAU (5) Estar en actiu via e-mail o telefònicament, comunicar les baixes fora del termini
establert, en el moment de revisar els horaris i sorteigs provisionals i informar dels canvis
pertinents en cas d’haver-ne.
GROC (0) No revisar l’horari o sorteig provisional i comunicar les baixes o informar de
canvis un cop s’hagi enviat l’horari i/o sorteig definitiu.
VERMELL (-10) No estar en actiu via e-mail o telefònicament, no comunicar les baixes ni
revisar els horaris i sorteigs provisionals i definitius i no informar dels canvis pertinents en
cas d’haver-ne.
2.
VERD (15) Aquell comportament o acció excepcional digne a destacar
BLAU (5) Comportament respectuós, correcte i adient vers la competició i els seus agents
implicats així com a la instal·lació i el material que s’utilitza.
GROC (0) Comportament irrespectuós considerat lleu vers un dels tres ítems esmenats
anteriorment i reconducció de la conducta.
VERMELL (-15) Qualsevol actuació o comportament irrespectuós, despectiu, agressió física
i/o verbal a un dels tres ítems esmenats anteriorment o reiteració d’una falta lleu (semàfor
groc).

Coordinació – es valorarà els tràmits administratius.
VERD (15) Llicències i inscripcions tramitades
BLAU (5) Llicències i/o inscripcions facturades
GROC (0) Llicències i/o inscripcions validades
VERMELL (-15) Llicències i inscripcions fora de termini o preinscrites

Classificació del semàfor de valors
Cada jornada hi haurà una classificació del semàfor de valors atenent a les
puntuacions obtingudes per cada agent implicat amb un sumatori final per a entitat.
Al finalitzar el curs escolar la millor entitat de cada modalitat esportiva obtindrà un
reconeixement.
Per determinar els premiats del semàfor de valors del departament d’esports
individuals es valorarà la classificació combinada de totes les modalitats esportives
per poder determinar l’entitat millor valorada en el conjunt de les seves
competicions, realitzant una mitja de les seves jornades i puntuació obtinguda.
Aquesta classificació final determinarà les dues entitats guanyadores del semàfor de
valors dels esports individuals, com a premi final, s’atorgarà un guardó propi del
semàfor de valors.

