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Els períodes de competició son orientatius, els definitius
dependran del nombre d’equips participants.

Els calendaris i resultats, així com la classificació de les competicions es

podran seguir a:www.selva.cat/esports

Calendari de competicionsCalendari de competicions

2007/20082007/2008



Objectius

Fases dels Jocs

Qui pot participar-hi?

Documentació

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa
planificat i dirigit pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat
de Catalunya i el Departament d’Educació, que té per objectiu
fomentar la participació en activitats esportives del màxim
nombre de nois i noies escolars, així com facilitar la seva iniciació
en el món de l'esport.

Interna: organitzada pel mateix centre.

Local:organitzada en l’àmbit municipal.

Comarcal:organitzada pel Consell Esportiu de la comarca.

Territorial:organitzada per l’Agrupació Territorial de Consells
Esportius de Girona.

Final:organitzada per la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

Tots els nens i nenes, nois i noies de la comarca de la Selva que
ho desitgin i compleixin els requisits .

Cada participant ha de tenir la llicència esportiva vigent per al
curs 2007/2008. El cost de la llicència esportiva es de 3 €.
Cada escola o club ha de trametre la relació de participants
integrants de cada equip en les diferents modalitats esportives
en què competirà i fer-la arribar al

.

següents

Consell Esportiu de la

Selva

Assegurança

Reglament tècnic

Categories i edats

Com a requisit indispensable per participar als JEEC els
esportistes hauran d’estar coberts per l’assegurança del Consell
Esportiu de la Selva. El cost d’aquesta assegurança anirà a
càrrec del Consell Català de l’esport de la Generalitat de
Catalunya.

Prebenjamins, nascuts els anys 00/01/02
Benjamins, nascuts els anys 1998/99
Alevins, nascuts els anys 1996/97
Infantils, nascuts els anys 1994/95
Cadets, nascuts els anys 1992/93
Juvenils, nascuts els anys 1989/90/91

Les competicions es regiran per la normativa tècnica dels JEEC
que aprovi el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya a proposta de la UCEC i per allò que s’acordi a la
reunió de delegats prèvia a l´inici de la competició.

Cal tenir present que a les categories prebenjamí, benjamí i aleví
s’ha de valorar més la vessant formativa de l’esport que no pas la
competitiva.
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