NORMATIVA ISLAND GAMES MENORCA
TÍTOL I. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
Article 1. Condicions de participació dels esports

1.1 Que l'esport estigui inclòs en l'elecció d'esports de l'illa organitzadora, dins
del programa esportiu dels Jocs. El programa esportiu dels Jocs es troba
www.gibraltar2019.com
1.2 Tenir a Menorca la seu federativa o delegació federativa corresponent. En els
casos dels esports que no en tenguin, es tindrà en compte la federació balear
corresponent.
1.3 Que la federació o delegació esportiva hagi acceptat per escrit la invitació
d'IGA Menorca per participar al programa del bienni. Per a aquest fi cal
emplenar el document que IGA Menorca lliurarà (annex 0).
1.4 Que l'esport estigui representat per un delegat i/o tècnic IGA Menorca.
1.5 Complir amb l'organització de cinc convocatòries mínimes requerides
per IGA Menorca en les fases de classificació que es realitzaran durant l'any
2018. Aquestes competicions es determinaran en la normativa específica de
cada esport.

1.6 Que la federació, delegació esportiva i delegat/ada IGA mantinguin informats
tots els clubs de Menorca, amb dret a participar-hi,
activitats classificatòries i de selecció del calendari IGA.

de

les

1.7 En la normativa específica de cada esport s'han de determinar les places i la
forma de classificació en funció de la realitat de cada esport.

TÍTOL II. PARTICIPACIÓ A LES FASES DE CLASSIFICACIÓ
Article 2. Condicions específiques per a participar a les fases de selecció IGA
Menorca com a esportista
2.1 Qualsevol esportista nascut a Menorca té dret a participar-hi, i qualsevol
esportista resident a Menorca (demostrable amb el certificat d'empadronament
actual) i amb domicili a l'illa també hi pot participar.
2.2 Estar federats i tenir la llicència en vigor durant la participació esportiva en
les fases de classificació IGA Menorca, inclosa la participació en els Jocs de
Gibraltar.
2.3 Estar donats d'alta en la base de dades d'IGA mitjançant el formulari
d'inscripció en línia que es troba a www.igamenorca.es per al bienni en curs.
Abans de realitzar la seva primera competició, en el cas que l'esportista comenci
la seva participació a les fases de classificació i no estigui inscrit a la base de
dades, tindrà un termini de 48 hores per a formalitzar la seva inscripció. Si no
realitza aquesta inscripció en el termini establert, no es comptabilitzaran els
punts.
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

2.4 La participació mínima dels esportistes establerta en les fases de selecció
serà de 3 proves.
2.5 Els esportistes que compleixin un programa d'estudis o esportiu fora del
territori menorquí podran participar en les fases de selecció, sense que aquesta
participació signifiqui cap cost per a IGA Menorca.
2.6 No estar desqualificats ni suspesos d'acord amb les regles de la federació
internacional corresponent o de la seva pròpia federació nacional.
2.7 No haver representat una altra illa en els Jocs d'IGA amb anterioritat.
2.8 Complir les regles d'edat i regulacions establertes per la federació
internacional que governa cada esport, per IGA Internacional i per IGA Menorca.
2.9 No estar sancionats disciplinàriament per IGA Menorca, IGA Internacional i/o
Jocs Esportius Municipals en el moment de la celebració dels Jocs.
2.10 Els esportistes només poden participar en un únic esport en la fase final
dels Jocs, excepte els esportistes de triatló
2.11 Els esportistes no poden participar com a tècnics i/o delegats en altres
esports.
2.12 Els esportistes es comprometen a conèixer la normativa general
d'IGA Menorca i la normativa específica del seu esport.
2.13 Els esportistes es comprometen a respectar les condicions del viatge
establertes per l'organització d'IGA Menorca determinades en aquesta
normativa.

TÍTOL III. COS TÈCNIC IGA MENORCA
Article 3. Condicions del cos tècnic IGA Menorca (delegat/ada i tècnic/a)
3.1 Complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria del bienni
Gibraltar 2019 publicada a: www.cime.es i www.igamenorca.es.
3.2 Complir amb les funcions detallades a les bases de la convocatòria del bienni
Gibraltar 2019.
3.3 Els requisits o funcions no prevists inicialment en aquestes bases seran
resolts per l'organització d'IGA, amb audiència prèvia, en el seu cas, de les
possibles persones interessades.
3.4 Les bases i funcions es poden trobar a: www.cime.es i www.igamenorca.es.
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TÍTOL IV. SISTEMES DE CLASSIFICACIÓ PER A GIBRALTAR 2019
Article 4. Criteris que determinen les classificacions per a Gibraltar 2019
4.1 Pels resultats obtinguts en les fases de classificació, d'acord amb l'establert
per cada reglament esportiu específic d'IGA Menorca.
4.2 Per criteri de valors (vegeu procediment en el títol V, "Criteris de valors").
4.3 L'organització IGA donarà un nombre fix de places (places Menorquins pel
Món) que es disputaran entre els 14 esports (vegeu procediment títol VI)
4.4 Per a cada plaça que IGA Menorca atorga a un esport, hi ha d'haver com a
mínim el triple de participació en les fases de classificació.
4.5 Si una vegada assignades les places i pagades les quotes d'inscripció des
d'IGA Menorca a IIGA Internacional (que en els casos dels esports d'equip
és al setembre de l'any parell i per als esports individuals al desembre del
mateix any parell), es renuncia a participar en els Jocs, sempre i quan no
sigui una renuncia justificada, IGA Menorca restarà el 20 % de places a
l'esport per al pròxim bienni.
4.6 Cada delegació té la possibilitat d'afegir una o més places per al seu esport
sempre que no sigui nominativa, que es faci càrrec de l'import corresponent
(inscripció a IIGA, material esportiu, desplaçament, allotjament i dietes) i
sempre que l'esportista hagi quedat classificat immediatament després de la
plaça de tall segons la normativa específica. Aquesta plaça podrà afegir-se
fins al 15 de juliol de l'any parell, quan se sabrà el cost definitiu de la plaça.
Si l'esportista que ha quedat just a la plaça de tall no hi pot anar, per motius
justificats i presentant la renúncia per escrit, anirà el següent classificat, i així
successivament. Si finalment l'esportista que aconsegueix la plaça no és
l'ubicat just després de la plaça de tall, ha de complir els següents requisits:
4.6.1 Participar en un 80% de les fases classificatòries.
4.6.2 Participar al programa de la plaça de valors.
4.6.3 Aconseguir la renúncia per escrit dels classificats anteriors a ell
(vegeu annex 1).
4.7 Els ajuntaments, amb conveni signat amb el Consell Insular de Menorca,
tenen la possibilitat de fer-se càrrec de l'import corresponent a la participació
d'un esportista o més en els Jocs (inscripció en IIGA, material esportiu,
desplaçament, allotjament i dietes), sempre que l'esportista hagi quedat
classificat immediatament després de la plaça de tall segons la normativa
específica. En el cas que aquest esportista renunciï per escrit (vegeu annex
1), l'ajuntament pot fer-se càrrec del següent esportista classificat, sempre i
quan sigui del seu municipi, i així successivament. Per poder accedir a
aquesta plaça, l'ajuntament ha de realitzar una declaració d'intenció com a
termini màxim el 15 de juliol de l'any parell, quan se sabrà el cost definitiu de
la plaça. Si finalment l'esportista que aconsegueix la plaça no és l'ubicat just
després de la plaça de tall, ha de complir els següents requisits:
4.7.1 Participar en un 80% de les fases classificatòries.
4.7.2 Participar al programa de la plaça de valors.
4.7.3 Aconseguir la renúncia per escrit dels classificats anteriors a ell
(vegeu annex 1).

4.8 Els esportistes que es classifiquin immediatament després de la plaça de tall
i que vulguin viatjar als Jocs tenen la possibilitat d'anar-hi sempre que es
facin càrrec de l'import corresponent (inscripció a IIGA, material esportiu,
desplaçament, allotjament i dietes). Aquesta plaça pot afegir-se fins al 15 de
juliol de l'any parell, quan se sabrà el cost definitiu de la plaça. Si es dona el
cas que un esportista situat en altres posicions de la classificació (és a dir,
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no immediatament després de la plaça de tall) vol anar als Jocs perquè té la
possibilitat d'obtenir l'import, ha de complir els requisits següents:
4.8.1 Participar en un 80% de les fases classificatòries.
4.8.2 Participar al programa de la plaça de valors.
4.8.3 Aconseguir la renúncia per escrit dels classificats anteriors a
ell (vegeu annex 1).

4.9 Altres requisits i casos especials no esmentats anteriorment seran estudiats
i determinats per l'Organització IGA, que tindrà el poder de decisió amb
audiència prèvia de les persones interessades.
TÍTOL V. CRITERI DE VALORS
Article 5. Descripció i procediments dels criteris de valors

5.1 Dins del nombre de places assignades a cada esport hi ha una plaça per
esport reservada, en el cas del bàsquet una plaça per a cada modalitat i en
el cas de vòlei platja dues places (del mateix sexe), per als esportistes que,
a més de complir el reglament general i específic, obtenguin més punts en
funció dels criteris de valors que es detallen a continuació. Per tant aquests
esportistes ocupen noves places destinades a aquests criteris i en cap cas
significa que s'eliminen places assignades per criteris de mèrit esportiu
(resultats obtinguts en les fases de classificació). Per aconseguir una plaça,
els esportistes que es presentin per criteris de valors competiran amb
esportistes del seu mateix esport i hauran de puntuar com a mínim en quatre
dels vuit criteris. És a dir, es farà una valoració individual per a cada esport.

5.2 El club ha de realitzar les propostes dels esportistes que consideren que
compleixen els requisits. La proposta s'ha de realitzar per correu electrònic
a IGA Menorca (info@igamenorca.es) i es poden realitzar des de l'1 de gener
de 2018 fins al 31 d'agost de 2018. A partir de l'1 de setembre de 2018 i fins
al 31 de desembre de 2018, el club podrà sol·licitar a IGA Menorca els
justificants de tots els criteris que compleixi cadascun dels seus esportistes.
En el cas dels esports que tenguin un sol club o en el cas d'esportistes
independents, el delegat IGA és qui ha de realitzar la proposta (en cas de
treure les dues places, valors i mèrits, preval la de mèrits).

5.3 L'esportista, a partir del 7 de gener de 2019 i com a data límit el 31 de gener
de 2019, s'ha d'encarregar d'ajuntar tots els justificants enviats al seu club i
enviar-los a l'ajuntament de residència encara que no coincideixi amb el
municipi del club (vegeu annex 2) per via telemàtica o mitjançant un registre
d'entrada d'una instància genèrica.

5.4 Cada ajuntament ha de comptabilitzar els punts dels esportistes que s'han
presentat en el seu municipi, amb el document de resum de puntuació per
criteris (vegeu annex 3). Els resultats obtinguts s'han de lliurar enviant un
correu electrònic a info@igamenorca.es amb data límit de lliurament el 6 de
febrer de 2019.

5.5 L'organització IGA és l'encarregada d'assignar les places a cada esport
segons els informes rebuts el dia 15 de febrer de 2019 des dels vuit
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municipis, publicant els resultats al web IGA Menorca (www.igamenorca.es)
La descripció, puntuació i comprovació de cada criteri es detalla a continuació:

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.

La puntuació es fa sobre un total d'11 punts.
Cada criteri té una puntuació individual.
S'han d'utilitzar un màxim de dos decimals per criteri.
Puntuar com a mínim a quatre criteris diferents.
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CRITERI DE VALORS 1

Participar a totes les competicions de
les fases de classificació

2 PUNTS

Es realitzarà un sistema de percentatges entre les propostes d'esportistes de cada modalitat esportiva. Per poder puntuar en aquest criteri serà necessari haver participat en un mínim de tres
competicions. El sistema de puntuació serà una regla de tres en la qual s'agafarà com a referència
el nombre de competicions de les fases de classificació de cada esport. Per exemple, en el cas
que hi hagués 5 competicions de classificació seria:

Esportista
A
B
C
D

Participació
2
4
5
3

Resultat %
40
80
100
60

Puntuació final (sobre 2)
0,8
1.66
2
1,2

Els resultats de la regla de tres són sobre 100 i, per tant, s'han de basar sobre 2.
Forma de comprovació: Es verificarà a través de la llista d'assistència de les competicions de
les fases d'IGA Menorca. Cada club s'encarregarà de demanar a IGA un justificant amb el nombre
de competicions en les quals ha participat l'esportista en les fases de classificació de l'actual bienni.
IMPORTANT: No es comptabilitzaran els punts si l'esportista no està inscrit/a en la base de dades IGA d'aquest bienni.
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CRITERI DE VALORS 2

Haver participat en fases anteriors de
selecció i no haver viatjat mai

2 PUNTS

Per als esportistes que no han viatjat mai: per cada fase de selecció en la qual hagin participat
en les quatre últimes edicions sumaran 0,50 punts:
Rodes 2007
Åland 2009
Wight 2011
Bermuda 2013
Jersey 2015
Gotland 2017
Es comprovaran les últimes quatre edicions de cada esport.
Forma de comprovació: Es verificarà a través de la base de dades d'IGA Menorca. Cada club
s'encarregarà de demanar a IGA un justificant amb el nombre de fases de classificació en la qual
ha participat en els quatre últims biennis.
IMPORTANT: Els esportistes no inscrits en la base de dades de la web IGA Menorca no podran
optar a aquest criteri.
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CRITERI DE VALORS 3

Superació personal. Puntuar per cada
vegada que se superi la pròpia marca
(partit, entrenament, control)

2 PUNTS

Per cada vegada que un esportista superi el seu rendiment (partit, entrenament, control) respecte
al seu millor resultat anterior, obtindrà una puntuació que es determinarà: dividint el total de punts
del criteri (2 punts) pel total de proves, competicions i/o convocatòries totals de les fases de
classificació.
En el cas de l'atletisme i natació, aquest criteri es regirà per les marques realitzades en les fases
de classificació i amb marcatge electrònic segons la normativa específica.
En el cas del ciclisme, triatló i vela i tir aquest criteri es regirà per les posicions aconseguides pels
esportistes en el rànquing IGA.
En el cas dels esports d'equip, serà el tècnic IGA qui realitzi, mitjançant un informe, la valoració
de cada convocatòria puntuant el rendiment de l'esportista (annex 4).
En el cas dels esports de bàdminton, tennis, tennis de taula, esquaix, judo, i vòlei platja, aquest
criteri es regirà mitjançant els partits guanyats en cada torneig.
Exemple: Atletisme
Total punts criteri: 2
Nombre de proves: 6
Total de vegades que l'esportista s'ha superat: 2
Total de punts assignats per cada superació personal: 2 punts/6 proves = 0,33 punts
Total de punts aconseguits: 0,66 punts

Esportista
A
B
C
D

Nre. de vegades que s'ha superat
4
2
2
5

Punts per prova

Puntuació final

0,33
0,33
0,33
0,33

1.32
0,66
0,66
1,65

Forma de comprovació: Es verificarà amb els resultats obtinguts en cada competició, actes i
informes dels delegats i tècnics, que estaran publicats a la web IGA (www.igamenorca.es).
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CRITERI DE VALORS 4

Demostrar haver utilitzat la polsera IGA Menorca amb un mínim d'assiduïtat durant el bienni

1 PUNT

Es realitzarà un sistema de percentatges entre les propostes d'esportistes de cada modalitat esportiva. Per poder puntuar en aquest criteri serà necessari que s'hagi utilitzat la polsera en un
mínim de 8 establiments diferents. El sistema de puntuació serà una regla de tres en la qual s'agafarà com a referència el nombre màxim de vegades que un esportista ha utilitzat la polsera. Per
exemple:
Esportista
A
B
C
D
E

Nre. usos polsera
28
21
17
15
11

Resultat (sobre 100)

Puntuació final (sobre 1)

100
75
60,71
53,57
39,28

1
0,75
0,6
0,53
0,39

En aquest cas, l'esportista que ha utilitzat més vegades la polsera és l'esportista A. Per tant en el
cas del B, per exemple, es calcularia de la següent manera:
28 vegades – 100 %
21 vegades – X

X = 21 x 100/28 = 75 (sobre 100)
75 = 0,75 (sobre 1)

Els resultats de la regla de tres són sobre 100 i, per tant, s'ha de basar sobre 1.
Forma de comprovació:
L'esportista tindrà una setmana de termini per enviar per correu electrònic a IGA Menorca
(info@igamenorca.es) el tiquet de la compra del producte/servei. Passat aquest termini d'una setmana, ja no serà vàlid
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CRITERI DE
VALORS 5

Aconseguir un patrocinador per al projecte

1 PUNT

De la mateixa manera que en els criteris de valors números 1, 3 i 4, es realitzarà un sistema de
percentatges entre les propostes d'esportistes de cada modalitat esportiva.
El sistema de puntuació serà una regla de tres en la qual s'agafarà com a referència la quantitat
màxima aconseguida a través d'un o més patrocinadors. Per exemple:
Esportista
A
B
C
D

Nre. patrocinadors aconseguits
1
2
1
2

Quantitat aconseguida
500
2000
1500
1200

Puntuació final
0,25
1
0,75
0,6

En aquest cas, l'esportista que ha aconseguit més ingressos per al projecte és el B. Per tant en el
cas del D, per exemple, es calcularia de la següent manera:
2000 € - 100%

X = 1200 x 100/2000 = 60 (sobre 100)

1200 € - X

60 = 0,6 punts (sobre 1)

Els resultats de la regla de tres són sobre 100 i, per tant, s'ha de passar sobre 1.
Forma de comprovació: Si l'esportista aconsegueix un patrocinador s'haurà de posar en contacte
amb l'equip d'IGA Menorca a través del correu electrònic info@igamenorca.es per concertar dia i
hora de la reunió. Al moment que s'hagi signat el contracte de patrocini es registrarà el patrocini i
la quantitat a l'esportista, i així es podrà elaborar un informe de justificació per a la proposta realitzada pel club de cada esportista.
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CRITERI DE
VALORS 6

Tenir inclòs algun membre de la família
i/o amics en el grup de voluntaris

1 PUNT

El sistema de puntuació serà una regla de tres en la qual s'agafarà com a referència el nombre
d'accions totals que faci cada voluntari per a l'esportista que l'hagi presentat. Per poder comptabilitzar un voluntari és imprescindible que hagi participat com a mínim en el 50 % de les accions de
voluntariat organitzades per IGA Menorca. Les accions estaran escrites a la web www.igamenorca.es
Esportista
A
B
C
D

Accions dels seus voluntaris
5
6
8
3

Resultat
62,5
75
100
37,5

Puntuació final
0,62
0,75
1
0,37

En aquest cas, l'esportista que ha aconseguit més voluntaris és el C. Per tant en el cas de l'A es
calcularia de la següent manera:
8 accions – 100%

X= 5 x 100/8 = 62,5 (sobre 100)

5 accions - X

62,5 = 0,62 (sobre 1)

Els resultats de la regla de tres són sobre 100 i, per tant, s'han de passar sobre 1.
Forma de comprovació: En el moment que un voluntari s'inscrigui com a tal a través de la web
d'IGA Menorca, enviarà a IGA Menorca, mitjançant un correu electrònic a info@igamenorca.es, el
document (vegeu annex 5) on especifiqui el nom de l'esportista pel qual està com a voluntari. Una
vegada inscrit a la web d'IGA Menorca (www.igamenorca.es) i haver enviat a IGA Menorca l'annex
5, es podrà verificar el nombre de voluntaris que ha aconseguit cadascun i elaborar així el justificant per als clubs.
IMPORTANT: La persona inscrita com a voluntària passarà a formar part del grup de voluntaris IGA Menorca, la qual cosa comporta que puguin ser avisats per IGA Menorca per col·laborar
amb esdeveniments i/o activitats relacionades amb el projecte.
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CRITERI DE VALORS 7

Col·laborar en la difusió del projecte

1 PUNT

Difusió a través de les xarxes socials: Compartir publicacions 1 punt
IGA Menorca comptabilitzarà la quantitat de vegades que es comparteix un contingut publicat per IGA a
les xarxes socials de Facebook. L'esportista haurà de poder demostrar (a través de captures de pantalla, fotos…) totes les vegades que ha compartit un contingut IGA, en cas que tengui el seu perfil amb
privadesa. Solament es podran compartir publicacions amb una antiguitat de 15 dies. Si es comparteixen publicacions amb més de 15 dies des que IGA Menorca les va publicar, no seran comptabilitzades.
El sistema de puntuació serà una regla de tres en la qual s'agafarà com a referència el nombre màxim
de vegades que un esportista ha compartit un contingut i es valorarà sobre 1 punt. Per exemple:

Esportista
A
B
C
D

Nre. participacions en esdeveniments
4
2
2
5

Resultat

Puntuació final

80
40
40
100

0,8
0,2
0,2
1

En aquest cas l'esportista que ha compartit més esdeveniments promocionals és el D. Per tant
en el cas de l'A, per exemple, es calcularia de la següent manera:
5 veces – 100%
4 veces – X

X= 4 x100/5= 80 (sobre 100)
80 = 0,8 punts (sobre 1)

Els resultats de la regla de tres són sobre 100 i, per tant, s'ha de basar sobre
Forma de comprovació:
Difusió a través de les xarxes socials: Els esportistes tindran fins al 31 de desembre de 2018 per
compartir continguts IGA Menorca a través de Facebook. En cas que els esportistes tenguin configurada la privadesa de Facebook perquè no es puguin veure continguts hauran d'enviar al correu info@igamenorca.es captures de pantalla de totes les publicacions compartides amb la mateixa data límit del 31 de desembre de 2018.
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CRITERI DE VALORS 8

Col·laborar en la difusió del projecte

Difusió a través de les xarxes socials: Etiquetatge de fotos

1 PUNT
1 punt

Es comptabilitzarà la quantitat de vegades que s'etiqueta IGA Menorca en fotografies d'entrenaments, competicions i altres proves IGA Menorca corresponents a les fases de classificació d'aquest bienni i comerços adherits a la polsera IGA Menorca.
El sistema de puntuació serà una regla de tres en la qual s'agafarà com a referència la quantitat
màxima de vegades que un esportista ha etiquetat una foto i es valorarà sobre 1 punt. Per exemple:
Esportista
A
B
C
D

Nre. participacions en esdeveniments
4
2
2
5

Resultat

Puntuació final

80
40
40
100

0,8
0,4
0,4
1

En aquest cas l'esportista que ha etiquetat més fotos és el D. Per tant en el cas de l'A, per exemple, es calcularia de la següent manera:
5 vegades – 100%
4 vegades – X

X= 4 x100/5= 80 (sobre 100)
80 = 0,8 punts (sobre 1)

Els resultats de la regla de tres són sobre 100 i, per tant, s'ha de passar sobre 1.
Forma de comprovació: Etiquetatge de fotografies IGA Menorca. A través de la pàgina de Facebook es podrà comprovar quines persones han etiquetat fotos utilitzant IGA Menorca. En cas que
els esportistes tenguin configurada la privadesa de Facebook perquè no es puguin veure continguts hauran d'enviar al correu info@igamenorca.es captures de pantalla de totes les publicacions
compartides amb la mateixa data límit del 31 de desembre de 2018.
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TÍTOL VI. OBTENCIÓ D'UNA PLAÇA MENORQUINS PEL MÓN
Article 6. Descripció i criteris per a la plaça Menorquins pel món
6.1 IGA Menorca donarà l'oportunitat a esportistes que compleixin els requisits i
que estiguin interessats a assistir als Island Games de Gibraltar, però que per
motius de residència en un altre lloc/país no poden assistir a les fases de
classificació IGA Menorca.
6.2 El termini de presentació per optar a les places Menorquins pel
món s'iniciarà l'1 gener de 2018 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018.
6.3 El nombre total de places Menorquins pel món serà de 5 a repartir entre tots
els esports que participin a Gibraltar 2019.
6.4 Els criteris que han de complir els esportistes són:
6.4.1 Ser nascut/da a Menorca.
6.4.2 Residir fora de l’illa de Menorca.
6.4.3 Demostrar mitjançant el document IGA Menorca (annex 6) la
impossibilitat d'assistir a les fases de classificació IGA Menorca per
incompatibilitat de calendari esportiu propi amb el d'IGA Menorca.
6.4.4 Lliurar a IGA Menorca el document annex 6 d'aquest reglament,
emplenat, signat i amb la documentació que s'hi sol·licita.
6.5 L'organització IGA és l'encarregada d'atorgar les places Menorquins pel
món entre tots els candidats presentats i de decidir si la informació rebuda
és apta per a una plaça Menorquins pel món. Pot ocórrer que no s'ocupin
totes les places disponibles inicialment en el procés i no serà obligatori
transferir la plaça.

TÍTOL VII. VIATGE DE L'EXPEDICIÓ IGA MENORCA ALS ISLAND GAMES
DE GIBRALTAR
Article 7. Condicions generals per viatjar als Island Games
7.1 Tots els integrants de l'expedició que viatgi a Gibraltar acceptaran el format
establert per realitzar el viatge, tant el mitjà de transport, com a dia i hora de
viatge. En els casos dels esportistes que no resideixin a Menorca i resideixin
a la zona limítrofa de l'illa que organitza els jocs, podran viatjar directament
sempre que es paguin el trasllat. De la mateixa forma,
l'organització IGA Menorca estudiarà els casos que sorgeixin
7.2 Qualsevol cas extraordinari que pugui sorgir sobre el trasllat d'esportistes a
Gibraltar serà estudiat per l'Organització IGA
7.3 Tota l'expedició acceptarà el format d'allotjament que IGA Menorca ha
seleccionat per a ells.
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7.4 L'organització de IGA Menorca és la responsable de realitzar la distribució
de les habitacions de cadascun dels esportistes participants.
7.5 Els familiars, excepte per prescripció mèdica i casos especials de menors
d'edat, i convidats que vulguin presenciar la celebració dels Island
Games hauran d'allotjar-se en un allotjament diferent al de
l'expedició IGA Menorca. Els casos especials seran avaluats per
l'Organització IGA.
7.6 Els familiars i convidats que vulguin presenciar els Island Games hauran de
pagar-se i gestionar-se el trasllat pel seu compte

TÍTOL VIII. CODI ÈTIC I BONA CONDUCTA ESPORTIVA
Article 8. Per als esportistes
8.1 Comprometre's a representar Menorca amb respecte, honor i integritat.
8.2 Respectar els companys, adversaris, delegats, tècnics, àrbitres i públic.
8.3 Cuidar el material i les instal·lacions esportives.
8.4 Demostrar compromís amb el projecte IGA Menorca.
8.5 Dialogar en qualsevol situació problemàtica i fomentar la resolució de
conflictes.
8.6 Contribuir al bon desenvolupament de les fases de classificació Gibraltar
2019.
8.7 Ser cooperatiu, respectuós i solidari amb l'expedició IGA Menorca durant la
setmana de celebració dels jocs.
8.8 Comprometre's a no utilitzar substàncies i mètodes prohibits en el Codi
mundial antidopatge (WADA) tant en les fases de competició de Menorca
com fora de l'illa.

Article 9. Per als tècnics
9.1 Complir tots els punts de l'article 3.
9.2 Vetllar pels interessos de tots els clubs a l'hora de redactar la normativa
específica.
9.3 Realitzar amb just criteri les convocatòries i competicions de les fases de
classificació IGA Menorca per a aquest bienni.
9.4 Actuar de forma imparcial amb tots els esportistes.
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Article 10. Per als delegats
10.1

Complir tots els punts de l'article 3.

10.2

Vetllar pels interessos de tots els clubs a l'hora de redactar la normativa
específica.

10.3

Realitzar amb just criteri les convocatòries i competicions de les fases de
classificació IGA Menorca per a aquest bienni.

10.4 Informar sobre tots els aspectes referents al projecte de manera
igualitària a tots els clubs del seu esport sense ser partidista.

Article 11. Per al públic i altres persones assistents
11.1

Respectar les normes de la competició.

11.2

Mantenir una conducta apropiada sense interferir en la naturalitat de la
competició.

11.3

Actuar amb esportivitat durant la competició amb tots els esportistes.

TÍTOL IX. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 12. Òrgan que regula el règim disciplinari
12.1

El comitè de competició, format per:

12.1.1 Cap del Servei d'Esports del Consell Insular de Menorca, o persona
en qui delegui
12.1.2 La Sra. Flor Arrighi, coordinadora del projecte IGA Menorca
12.1.3 El delegat/ada IGA de l'esport afectat
12.1.4 El tècnic/a de l'esport afectat
12.2

L'organització IGA, formada per:

12.2.1 El Sr. Miquel Company, conseller d’Esports
12.2.2 Cap del Servei d'Esports del Consell Insular de Menorca
12.2.3 El Sr. Toni Capó, gerent de l'empresa Biosport Menorca
12.2.4 El Sr. Antonio Olives, secretari internacional IGA Menorca
12.2.5 La Sra. Montse Morlà, alcaldessa de Sant Lluís
12.2.6 La Sra. Flor Arrighi, coordinadora del projecte IGA Menorca
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12.3 El Comitè de Competició i l'organització IGA tenen la funció de valorar
les infraccions i aplicar les sancions corresponents.
12.4 El Comitè de Competició té poder d'actuació dins les fases de
classificació i l'organització IGA té poder d'actuació durant la celebració
dels Island Games.
Article 13. Infraccions
13.1

Infraccions dins les fases de classificació:

13.1.1.

Infraccions lleus

a) Qualsevol incompliment de tota la normativa exceptuant les
infraccions greus i molt greus.
b) Impuntualitat: Es considera impuntualitat 5 minuts més tard de l'hora
de la convocatòria, sempre que no tingui un motiu justificat.
c) No assistència a una convocatòria/entrenament/competició a la qual
ha estat convocat i sense justificar.
d) No respectar les indicacions dels delegats i tècnics.
e) Conductes inadequades per part del públic i/o assistents de les
convocatòries.
13.1.2.

Infraccions greus

a) Conductes antiesportives com insults, gestos inadequats, elevació de
to, provocacions i altres accions que puguin incitar a la violència.
b) Encobriment de l'ànim lucratiu per mitjà d'entitats esportives sense
ànim de lucre.
c) La negativa o resistència d'impedir participar en una resolució de
conflictes a qualsevol membre de l'organització d'IGA Menorca.
d) Danyar o trencar el material esportiu i/o instal·lacions esportives.
e) Utilització de la imatge i marca d'IGA Menorca sense permís i en
benefici propi.
f) L'incompliment de les sancions imposades per infraccions lleus.
g)Tenir la intenció de dur a terme els punts a, b i c del punt 13.1.3 sense
arribar a materialitzar-les.
h)Reiteració del punt d i e de l'article 13.1.1.
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13.1.3.

Infraccions molt greus

a) Posar en risc la integritat física d'una persona.
b)Incitar, mitjançant pancartes o altre material publicitari, a la violència.
c) Entrar i/o utilitzar substàncies estupefaents en el recinte on es
realitzin les competicions/convocatòries d'IGA Menorca.
d) Incompliment de les sancions imposades per infraccions greus i/o
molt greus.
e) Falsejar informació referent a convocatòries/partits/entrenaments.
f) Reincidir més d'una vegada en una infracció greu.
g) Reiteració continuada del punt h de l'article 13.1.2.
13.2

Infraccions en els Jocs Island Games

13.2.1.

Infraccions lleus

a) L'incompliment de les condicions generals fixades en el títol VII
(viatge de l'expedició).
b) Comportaments no adequats per a la convivència amb tota
l'expedició IGA Menorca.
13.2.2.

Infraccions greus

a) No respectar les normes de l'allotjament on està allotjada
l'expedició IGA Menorca.
b) No assistir a les reunions de delegats programades per l'organització
d'IGA Menorca.
c) Conductes inadequades danyant la imatge d'IGA Menorca.
d) Repetició del punt b de l'article 13.2.1.
13.2.3.

Infraccions molt greus

a) Agredir de forma
amb Island Games.

física

qualsevol

persona

relacionada

b) Conductes molt inadequades que danyin la imatge d'IGA Menorca.
c) Abandonar l'allotjament en horari nocturn per qüestions d'oci.
d) Ingerir substàncies estupefaents.
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e) Que l'organització IGA Menorca detecti a un esportsita i/o qualsevol
membre de l'expedició IGA Menorca sota els efectes de l'alcohol.
Article 14. Sancions
14.1

Durant les fases de classificació IGA Menorca

14.1.1.

Sancions lleus

a) El Comitè de competició serà qui penalitzarà a l'esportista que ha
realizat la infracció i segons el tipus d'infracció lleu que hagi realitzat,
determinarà la quantitat de punts a descomptar del seu ranking, amb un
màxim de cinc punts. Si és un esportista d'esport d'equip, el qual no té
rànking, es descomptarà la puntuació de la nota d'entrenament.
b) Si és per part del púbic el Comitè de Competició decidirà la
penalització que consistirà en no poder assistir a les proves durant un
determinat període de temps.
c) Per a la resta d'infraccions, la sanció consistirà en l'obligació de
realitzar tasques de voluntariat dins el projecte IGA Menorca.
14.1.2.

Sancions greus

a) Penalitzar descomptant el resultat obtingut en la convocatòria on s'ha
realitzat la infracció.
b) El Comitè de Competició determinarà la quantitat de convocatòries
descomptades a l'esportista en funció del tipus d'infracció realitzada.
c) Per a la resta d'infraccions, la sanció consistirà en l'obligació de
realitzar tasques de voluntariat dins el projecte IGA Menorca.
14.1.3.

Sancions molt greus

a) El Comitè de Competició determinarà la durada de la
sanció/suspensió/ expulsió de l'esportista en funció de la gravetat de la
infracció.
14.2

Durant la celebració dels Island Games a Gibraltar

14.2.1.

Sancions lleus:

a) Obligació de realitzar tasques del voluntariat a Gibraltar. El Comitè
de competició determinarà la durada i tasca a realitzar per part de
l'esportista en funció de la infracció realitzada.
14.2.2.

Sancions greus
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a) Obligació de realitzar tasques del voluntariat a Gibraltar. El Comitè
de Competició determinarà la durada i tasca a realitzar per part de
l'esportista en funció de la infracció realitzada.
b) Penalitzar una jornada sense poder jugar. El Comitè de Competició
determinarà la jornada en la qual penalitzarà l'esportista en funció de la
infracció realitzada.
14.2.3.

Sancions molt greus

a) Expulsió de l'esportista de l'equip IGA Menorca.
b) Prohibició de participar en els Jocs Esportius Municipals.
c) Prohibició de participació en les fases de classificació del proper
bienni.
NOTA: El Comitè de Competició determinarà la durada de la sanció en funció de la
infracció realitzada.

TÍTOL X. RECLAMACIONS I INCIDÈNCIES

Article 15. Procediments per a reclamacions i incidències

15.1 IGA Menorca posa a la disposició dels esportistes, delegats i tècnics un
document vegeu annex 7) per poder formalitzar davant IGA Menorca
qualsevol incidència que pugui sorgir durant les fases de classificació d'IGA
Menorca.
15.2 IGA Menorca i el Comitè de Competició d'IGA Menorca tan sols
acceptarà en tràmit les reclamacions i incidències rebudes formalment
mitjançant el document oficial.
15.3 Aquest document es pot trobar a la web d'IGA Menorca
(www.igamenorca.es) o sol·licitar a l'adreça de correu electrònic
Info@igamenorca.es.
15.4 Cal presentar
info@ingamenorca.es.

el

correu

electrònic

a

la

mateixa

adreça

TÍTOL XI. ENTRENAMENTS ESPORTISTES CLASSIFICATS
Article 16. Per als esportistes
16.1 Una vegada l'esportista hagi aconseguit la plaça per assistir
als Island Games de Gibraltar 2019 ha d'assistir com a mínim al 80 % dels
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entrenaments fixats pel tècnic/a. En cas de no poder complir amb el
percentatge especificat anteriorment, ha de justificar les absències. En cas
contrari pot quedar exclòs de l'equip.

Article 17. Per al cos tècnic IGA
17.1 El delegat ha d'enviar per correu electrònic el calendari
d'entrenaments IGA i informar, al moment, qualsevol canvi de data i/o
ubicació que pogués sorgir.
17.2 El delegat i el tècnic han de vetllar pel bon funcionament dels
entrenaments.
17.3 Delegat i tècnic són els responsables d'informar IGA Menorca sobre
qualsevol incidència que pugui sorgir en els entrenaments i que pugui afectar
de forma important la selecció formada.
17.4 Els delegats i tècnics, una vegada confeccionats els equips, hauran de
consensuar amb els clubs esportius dels esportistes seleccionats, els dies
d'entrenaments per a no interferir en la planificació dels mateixos.
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Annex 0
ACCEPTACIÓ PARTICIPACIÓ
Sr. / Sra. ............................................................... , delegat/ada a Menorca de la
Federació de..................................................................de les Illes Balears, amb
DNI ...............................i domicili a l’efecte de notificacions al carrer ................................
núm..............,
CP
.......................de
..............................i
tel..........................,
fax.........................i adreça electrònica ..........................................................................,
EXPÒS:
Que hem rebut d'IGA Menorca la invitació per participar a l’edició 2018-2019 del seu
programa esportiu, amb vistes als propers Jocs d'IGA Internacional, que se celebraran
a l’illa de Gibraltar, l'any 2019.
Que la nostra delegació federativa a Menorca desitja participar en la propera edició dels
Island Games Menorca per anar als Jocs de l’illa de Gibraltar, l'any 2019.
Que tenim l'autorització de la Federació Balear per participar-hi i subscriure amb IGA
Menorca – Consell Insular de Menorca els convenis i compromisos que es requereixen
per al desenvolupament del projecte.
Que coneixem la normativa general, que inclou les condicions i processos que regeixen
la participació dins IGA Menorca.
Que sabem que el nombre de places per al nostre esport s'assignarà a la reunió de
l'organització IGA Menorca amb la nostra delegació.
I considerant tot això,
Acceptam la invitació d'IGA Menorca per participar en l'edició 2018-2019 dels Jocs de
l’illa de Gibraltar 2019 i ens comprometem a respectar i fer respectar les normatives,
reglaments, codis i procediments establerts, així com a col·laborar activament en
l’organització i posada en marxa dels Jocs Esportius Municipals i de les activitats
classificatòries i de selecció per als Jocs.

........................., ........... de .................. de 201_

Signat: ...........................................................
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Annex 1
Full de renúncia per a esportistes

A l'atenció d'IGA Menorca

L'esportista___________________________________, amb DNI_________________,
el qual ha participat a les fases de classificació IGA Menorca de l'esport
______________________ renuncia a participar en els pròxims Island Games, que se
celebraran a Gibraltar del 6 de juliol al 12 de juliol de 2019.

Signatura de l'esportista

______, ______de 201_
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Annex 2
Justificacions de l'esportista per a la plaça de criteris de valors
Dades de l'esportista:
Nom:
DNI:

Llinatges:
Data de naixement:

Telèfon:

Adreça electrònica:

______

Club:

______

/

______
/

Adreça postal:
Esport:
Número de llicència:

A continuació es presenten els documents que justifiquen el grau d'implicació de l'esportista amb els diferents criteris de valors. Marcar amb una creu.

1. Justificació escrita d'IGA Menorca amb el nombre de competicions jugades per
l'esportista en les fases de classificació per als Jocs de Gibraltar.

2. Justificació escrita d'IGA Menorca amb el nombre de fases de selecció jugades
per l'esportista durant els quatre biennis anteriors (Wight, Bermuda, Jersey, Gotland)

3. Justificació escrita d'IGA Menorca amb el nombre de vegades que l'esportista
s'ha superat.
4. Conjunt de tiquets de compra en els quals s'ha utilitzat la polsera IGA.

5. Justificació escrita d'IGA Menorca amb el nombre de patrocinadors aconseguits
per l'esportista i amb la quantitat econòmica.

6. Justificació escrita d'IGA Menorca amb el nombre de voluntaris que ha aconseguit l'esportista i el nombre d'accions de voluntariat que ha realitzat cadascun
d'ells.

7. Justificació escrita d'IGA Menorca amb el nombre de vegades que l'esportista ha
compartit un contingut d'IGA Menorca a través del Facebook. d'IGA Menorca

8. Justificació escrita d'IGA Menorca amb el nombre de vegades que l'esportista ha
etiquetat IGA Menorca a través del Facebook d'IGA Menorca.
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Annex 3
Suma total dels criteris de valors per esportista
Nom de l’esportista:

Club:

Municipi:

Esport:

Criteri
Participar a totes les competicions de les fases de classificació.
Nombre de competicions totals:
1
Nombre de competicions jugades:
Resultat del percentatge:
Haver participat a totes les fases de selecció (o a la majoria) des de Rodes fins a
Gotland i no haver viatjat mai
Rodes
Åland
Wight 2011
Bermuda
Jersey 2015
Gotland
2
2007
2009
(0,50 p.)
2013
(0,50 p.)
2017
(0,50 p.) (0,50 p.)
(0,50 p.)
(0,50 p.)

3

4

5

6

7

Superació personal:
Total de proves:
Total de punts per prova:
Total de punts:
Demostrar haver emprat la polsera amb un mínim d'assiduïtat durant el bienni.
Nombre de vegades que s'ha emprat la polsera:
Nombre de vegades de l'esportista que més ha emprat la polsera:
Resultat del percentatge:
Aconseguir un patrocinador per al projecte.
Quantitat aconseguida amb un o més patrocinadors:
Quantitat màxima aconseguida per un esportista:
Resultat del percentatge:
Tenir inclòs qualsevol membre de la família i/o amics en el grup de voluntaris.
Nombre de voluntaris aconseguits:
Nombre de voluntaris màxims aconseguits per un esportista:
Resultat del percentatge:
Col·laborar amb la difusió del projecte.
Difusió a través del Facebook IGA Menorca
Nombre de vegades que ha compartit un contingut IGA:
Nombre de vegades màximes que s'ha compartit un contingut IGA:
Resultat del percentatge:

Col·laborar amb la difusió del projecte II
Etiquetatge d'IGA Menorca a fotografies de les fases de classificació
8 Nombre de vegades que ha etiquetat IGA Menorca:
Nombre de vegades màximes que s'ha etiquetat IGA Menorca:
Resultat del percentatge:
TOTAL
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Annex 4
Full de superació personal per a esportistes

A l'atenció d'IGA Menorca

L'esportista ______________________, amb DNI_______________________, el qual
participa
a
les
fases
de
classificació
IGA
Menorca
de
l'esport______________________, s'ha esforçat millorant el rendiment de passades
concentracions i per tant consideram que s'ha superat des del punt de vista esportiu.

Signatura del tècnic

______, ______de 201_
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Annex 5
Full de confirmació voluntari IGA Menorca

______________________________, amb DNI_______________________, confirm la
meva inscripció com a voluntari al projecte IGA Menorca a través de l'esportista
_______________________, amb DNI__________________________, de l'esport
_________________. Per tant, mitjançant aquest document accept les condicions del
voluntariat establertes per IGA Menorca per a aquest bienni.

Signatura voluntari

Signatura esportista

______,________ de 201_
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Annex 6
Sol·licitud plaça Menorquins pel món - Gibraltar 2019
Nom: ________________________ Llinatges: _______________________________
Esport: __________________________ Població residència: ___________________
Telèfon de contacte: ____________ Adreça electrònica: _______________________

Atenent al fet que complís els requisits especificats en la normativa general d'IGA
Menorca per optar a la plaça Menorquins pel món dels Island Games d'aquest bienni,
adjunt la documentació necessària perquè sigui acceptada a tràmit per IGA Menorca.
Documentació

presentada

(indica

amb

una

“x”

la

documentació

lliurada):

Presentació del currículum esportiu
• Calendari de les competicions a les quals assistiré el 2018
• Comprovant de les competicions a les quals he assistit fins avui
• Motiu pel qual sol·lícit la placa de Menorquins pel món
Observacions:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________
Signatura del sol·licitant

Data:
____,______________ de 201_
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ANNEX 7
Full de reclamacions
1. Dades del sol·licitant
Noms i llinatges:
DNI:
Tipus de participant:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
2. Dades de la prova esportiva
Esport:
Competició:
Instal·lació:
Hora inici:
3.

Reclamació/ Queixa

Expòs:

Sol·licit:

Signatura:

______,__________ de 201_
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