NORMATIVA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS 2018
TÍTOL I. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
Article 1. Condicions generals per als esportistes
1.1

Els esportistes han de residir en el municipi pel qual competeixen en el moment dels Jocs i
han de demostrar haver estat empadronats en el municipi que representen en els Jocs
Esportius Municipals com a mínim durant els sis darrers mesos. L’organització IGA estudiarà
els casos no mencionats a aquest article.

1.2

L’edat mínima per participar en els Jocs es determina en cada normativa específica de l'esport,
que es regeix per la normativa específica esportiva d’IGA Internacional.

1.3

Hi poden participar esportistes federats i no federats.

1.4

Abans del començament de cada competició, els esportistes han de presentar el DNI als jutges
o àrbitres de la competició. En cas que l'esportista presenti el seu DNI i no consti com a inscrit,
no podrà participar-hi.

1.5

Cada esportista ha de dur la vestimenta que el seu municipi li hagi lliurat per participar en els
Jocs Esportius Municipals de l'any en curs.

1.6

Cada esportista ha de respectar el codi ètic i de bona conducta dels Jocs Esportius Municipals.
Vegeu títol V d'aquesta normativa.

Article 2. Condicions generals dels esports
2.1

L'esport ha d'estar inclòs dins el programa esportiu dels Jocs d’IGA Menorca Gibraltar.

2.2

Cada esport ha de tenir la seva normativa específica, la qual ha d'estar penjada a la pàgina
web d’IGA Menorca i confeccionada per l'organització IGA Menorca junt amb els seus tècnics i
delegats.

Article 3. Condicions de participació per als municipis
3.1

Els ajuntaments han d'acceptar la data determinada per IGA Menorca, que aquest any serà des
del dia 7 de juny fins al dia 9 de juny, i no organitzar cap altre esdeveniment esportiu de forma
paral·lela.

3.2

Els ajuntaments han de respectar el calendari de competició, tenint en compte que la
distribució d'esports per municipi que ha organitzat IGA Menorca vetlla per l'equitat
d'esdeveniments per municipi i per l'eficàcia quant a gestions organitzatives.

3.3

Els ajuntaments han de cedir les instal·lacions municipals esportives per als jocs esportius
municipals i assegurar-se que estiguin en condicions òptimes per a la celebració dels Jocs. En
cadascuna de les instal·lacions, l'ajuntament ha de nomenar una persona responsable.
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3.4

Cada ajuntament s'ha de fer càrrec de la confecció de la indumentària per a cada esport i
esportista per poder participar en els Jocs Esportius Municipals, posant-se d'acord amb els
diferents municipis perquè cadascun tengui el seu propi color.

3.5

Els ajuntaments són els responsables de transmetre a tots els clubs esportius del seu municipi
tota la informació referent als Jocs Esportius Municipals.

3.6

Els ajuntaments són els responsables de formar els seus equips i seleccionar els tècnics i
esportistes de la manera que considerin més oportuna per a ells mateixos.

3.7

Els ajuntaments han de signar el conveni de col·laboració establert amb l'organització
d'IGA Menorca, ens organitzador dels Jocs Esportius Municipals, per participar en els Jocs de
2018.

3.8

Els ajuntaments han d'inscriure tots els seus esportistes a la pàgina web d’IGA Menorca.

Article 4. Condicions generals per als tècnics seleccionats pels municipis
4.1

Els tècnics assignats per cada municipi i per a cada esport han de:
a) Seleccionar els esportistes que compleixen la normativa general dels Jocs.
b) Tenir en compte tots els clubs esportius del seu municipi.
c) Realitzar sessions d'entrenament per preparar els Jocs.
d) Conèixer i respectar la normativa general i la corresponent al seu esport.

TÍTOL II. INSCRIPCIONS
Article 5. Formalització d’inscripcions per als Jocs
5.1

La persona responsable que designi l'Ajuntament ha d'inscriure els esportistes (titulars i
suplents) seleccionats en el seu municipi per a cada esport a través de la pàgina
web IGA Menorca (www.igamenorca.es). La data límit per realitzar inscripcions és el dilluns 14
de maig a les 10.00 hores.

5.2

Abans del dia 16 de maig a les 14 hores l'organització d’IGA enviarà per correu electrònic a
cada municipi la base de dades amb tots els esportistes inscrits titulars i suplents.

5.3

Abans del dilluns 21 de maig a les 10.00 hores els municipis han d'enviar per correu electrònic
a l'organització d’IGA Menorca la confirmació de tots els esportistes apuntats i l'especificació
dels esportistes titulars i dels suplents.

5.4

El dijous 24 de maig a les 12.00 hores l'organització d’IGA Menorca realitzarà el sorteig de tots
els esports davant un jurat designat per l'Administració pública.

5.5

El nombre permès d'esportistes titulars i suplents inscrits a cada esport ha d'estar detallat en
la normativa específica.
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5.6

Si un esportista no està inscrit ni com a titular ni com a suplent no pot participar en els Jocs.

TÍTOL III. FORMAT DE COMPETICIÓ
Article 6. Format de competició dels Jocs Esportius Municipals
6.1

El format de competició de cada esport ha de constar en la normativa específica de l'esport.
Aquesta normativa específica es troba a la pàgina web d’IGA Menorca (www.igamenorca.es).

TÍTOL IV. SISTEMA DE PUNTUACIÓ
Article 7. Sistema de puntuació de cada disciplina, dels dotze esports i per als vuit municipis
7.1

Disciplines esportives: premi i puntuació
Premis: Cada disciplina esportiva serà premiada amb medalles d'or, plata i bronze per als tres
primers llocs de la classificació respectivament.
Puntuació: Tots els participants que competeixin en cada disciplina esportiva sumen punts en
el seu esport per al seu municipi. Els punts que s'atorguen en totes les disciplines esportives
són els següents:

Posició
1r classificat
2n classificat
3r classificat
4t classificat
5è classificat
6è classificat
7è classificat
8è classificat
9è classificat en endavant

Punts
10
9
7
6
5
4
3
2
1

Nota: Tots els esports es puntuen de la mateixa manera, i en el cas dels esports en els quals
s'estableixin quadres de competició es juga també pel cinquè i setè lloc.
Cal aclarir que cada esportista classificat en cada disciplina suma punts en el còmput total de
l'esport. Les disciplines que es disputaran en cada esport i en les quals es donaran medalles
són les següents:
Atletisme
1. 100 metres llisos masculins
2. 100 metres llisos femenins
3. 1.000 metres masculins
4. 1.000 metres femenins
5. 5.000 metres masculins
6. 5.000 metres femenins
7. Llançament de javelina masculí
8. Llançament de javelina femení
9. Salt de longitud masculí
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10. Salt de longitud femení
11. 4 x 400 metres masculí
12. 4 x 400 metres femení
Bàdminton
1. Format dels equips: individual masculí i femení, dobles masculins, femenins i mixtos
Bàsquet
1. Bàsquet masculí
2. Bàsquet femení
Ciclisme
1. Ciclisme de carretera masculí
2. Ciclisme de carretera femení
Judo
1. Judo masculí
2. Judo femení
Natació
1. 100 metres papallona masculí
2. 100 metres papallona femení
3. 100 metres braça masculí
4. 100 metres braça femení
5. 100 metres crol masculí
6. 100 metres crol femení
7. 100 metres esquena masculí
8. 100 metres esquena femení
9. 100 metres estils masculí
10. 100 metres estils femení
11. 200 metres crol masculí
12. 200 metres crol femení
13. 200 metres estils masculins
14. 200 metres estils femenins
15. 4 x 50 relleus masculins
16. 4 x 50 relleus femenins
17. 4 x 50 relleus mixtos
Tennis
1. Tennis masculí individual
2. Tennis femení individual
Tennis de taula
1. Format dels equips: individual masculí i femení, dobles masculins, femenins i mixtos
Tir
1.
2.
3.
4.
5.

Pistola estàndard c22
Pistola pneumàtica
Carrabina lleugera estesa
Fossa olímpica
Carrabina pneumàtica
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Triatló
1. Individual masculí
2. Individual femení
Vela
1. Làser radial i estàndard mixta
Voleibol de platja
1. Voleibol de platja masculí
2. Voleibol de platja femení
7.2

Els dotze esports: premi i puntuació
En cada esport es premiarà amb un trofeu els guanyadors del primer, segon i tercer lloc. Els
municipis que obtenguin en cada esport el primer, segon i tercer lloc serà a causa de la suma
de tots els punts obtinguts en totes les disciplines esmentades en el punt 7.1

7.3

En cada partit, encontre o disciplina disputada l’àrbitre puntuarà l’equip o l’esportista amb una
puntuació extra, que es determinarà en cada normativa específica, pel seu comportament i la
seva esportivitat (joc net).
Els esports que obtindran trofeus són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Atletisme
Bàdminton
Bàsquet
Ciclisme
Judo
Natació
Tennis
Tennis de taula
Tir
Triatló
Vela
Voleibol de platja

Puntuació: Una vegada comptabilitzats tots els punts de les disciplines, cada municipi quedarà
en una posició determinada respecte a cada esport. Aquesta posició es puntuarà amb els
següents punts:
Posició
1r classificat
2n classificat
3r classificat
4t classificat
5è classificat
6è classificat
7è classificat
8è classificat
7.4

Punts
15
14
13
12
11
10
9
8

Equips municipals: premi i puntuació
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Es premiarà els vuit municipis amb trofeus des del primer fins al vuitè classificat. Els punts
aconseguits pels municipis s'obtenen de la suma de punts aconseguida en cadascun dels
esports seguint la puntuació del quadre establert en el punt 7.3. En cas d'empat, es desempata
tenint en compte el municipi que tengui major quantitat de participants respecte al seu nombre
total de població.
7.5

Paral·lelament a la classificació total, hi haurà una altra classificació de participació que
guanyarà la població amb més participants respecte als seus habitants. Per poder obtenir
aquesta classificació s'han de treure les dades del cens de cada població i calcular el
percentatge amb els esportistes inscrits de la mateixa població.

TÍTOL V. ORGANITZACIÓ DE LES COMPETICIONS
Article 8. Tasques d'IGA Menorca per als Jocs Esportius Municipals
IGA Menorca es compromet a:
8.1

Realitzar amb les inscripcions de cada municipi una base de dades de tot Menorca i sortejar
els quadres de competició el dijous 24 de maig a les 12.00 hores a la seu del Consell Insular
de Menorca, a Maó.

8.2

Tramitar una assegurança que cobreixi les necessitats dels Jocs. Aquesta assegurança ha de
cobrir els accidents esportius durant els Jocs i la recuperació durant els primers 30 dies. Una
vegada finalitzats els 30 dies, l’assegurança dels Jocs no cobrirà l'esportista i, per tant, a partir
d'aquest moment qualsevol visita al metge, sessions de fisioterapeuta i altres anirà a càrrec de
l'esportista, sense que l'organització hagi de fer-se càrrec de qualsevol despesa o gestió.

8.3

Tramitar i pagar les llicències federatives esportives en els esports de ciclisme, judo, triatló, tir i
vela.

8.4

Enviar a tots els poliesportius les medalles corresponents a les competicions que es realitzin
en el seu municipi.

8.5

Coordinar entre tots els municipis i esports els Jocs Esportius Municipals.

Article 9. Tasques dels delegats IGA Menorca per als Jocs Esportius Municipals
El delegat IGA es compromet a:
9.1

Participar activament amb la normativa específica.

9.2

Participar activament en el format de la competició, sorteigs i calendari.

9.3

Assistir a la competició del seu esport i coordinar-la amb IGA Menorca.
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Article 10. Tasques dels tècnics IGA Menorca per als Jocs Esportius Municipals
El tècnic IGA es compromet a:
10.1

Participar activament amb la normativa específica.

10.2

Participar activament en el format de la competició, sorteigs i calendari.

10.3

Assistir a la competició del seu esport amb IGA Menorca.

Article 11. Tasques dels ajuntaments per als Jocs Esportius Municipals
Els ajuntaments es comprometen a:
11.1

Nomenar un coordinador que gestioni les activitats esportives del seu municipi durant els dies
dels Jocs.

11.2

Nomenar un responsable de comunicació que enviï els resultats complets perquè IGA Menorca
pugui fer-los públics a través de les xarxes socials i comptabilitzar els punts de cada municipi.

11.3

Designar una autoritat responsable per al lliurament de les medalles.

11.4

Designar una persona representativa per a la cerimònia de clausura.

11.5

Rebre en el seu poliesportiu, tres setmanes abans dels Jocs, les medalles per lliurar als
esportistes guanyadors i repartir-les a les seves instal·lacions corresponents abans del dia
d'inici dels Jocs.

TÍTOL VI. CODI ÈTIC I DE BONA CONDUCTA
Article 12. Per als esportistes
12.1

Respectar els companys, adversaris, delegats, tècnics, àrbitres i públic.

12.2

Cuidar el material i les instal·lacions esportives.

12.3

Demostrar compromís amb el projecte IGA Menorca.

12.4

Dialogar en qualsevol situació problemàtica i fomentar la resolució de conflictes.

12.5

Contribuir al bon desenvolupament de les competicions durant els Jocs.

12.6 Ser cooperatiu, respectuós i solidari amb tots els equips dels municipis durant la celebració
dels Jocs.
12.7 Comprometre's a no utilitzar substàncies i mètodes prohibits en el Codi mundial antidopatge
(WADA).

Article 13. Per al cos tècnic IGA Menorca
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13.1

Complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria del bienni Gibraltar 2019
publicada a la nostra web www.igamenorca.es

13.2

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

13.3

Actuar de forma imparcial amb tots els esportistes.

13.4

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

Article 14. Per als tècnics seleccionats pels municipis
14.1

Complir els requisits establerts a l'article quatre d'aquesta normativa.

14.2

Respectar les decisions arbitrals.

14.3

Respectar les decisions de l'organització IGA Menorca.

Article 15. Per al públic i altres persones assistents
15.1

Respectar les normes de la competició.

15.2

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

15.3

Actuar amb esportivitat durant la competició amb tots els esportistes.

TÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 16. Òrgan que regula el règim disciplinari
16.1

El Comitè de Competició, format per:
a) El cap del Departament d'Esports del Consell Insular de Menorca
b) La coordinadora del projecte IGA Menorca
c) El/la delegat/ada IGA de l'esport afectat

d) El/la tècnic/a de l'esport afectat
e) Un coordinador esportiu municipal triat entre tots els coordinadors municipals
16.2

L'organització IGA, formada per:
a) El cap del Departament d'Esports del Consell Insular de Menorca
b) El gerent de l'empresa Biosport Menorca
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c) La coordinadora del projecte IGA Menorca
16.3

El Comitè de Competició i l'organització IGA tenen la funció de valorar les infraccions i aplicar
les sancions corresponents.

Article 17. Infraccions
17.1

Infraccions lleus
a) Qualsevol incompliment de tota la normativa exceptuant les infraccions greus i molt greus.
b) No respectar les indicacions dels delegats, tècnics i coordinadors.
c) Conductes inadequades per part del públic i/o assistents a les competicions.
d) Comportaments no adequats que dificultin la bona dinàmica de l'equip.

17.2

Infraccions greus
a) Conductes antiesportives, com ara insults, gestos inadequats, elevació del to de veu,
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 conflicte qualsevol
membre treballador d'IGA Menorca.
d) Danyar o rompre el material esportiu i/o les instal·lacions esportives de forma intencionada.
e) Utilització de la imatge i marca d’IGA Menorca/JEM18 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 17.3 sense materialitzar-les.

h) Reiteració del punt b i c de l'article 17.1
i)

Conductes inadequades que danyin la imatge d'IGA Menorca.

j) Repetició del punt d de l'article 17.1
17.3

Infraccions molt greus
a) Posar en risc la integritat física d'una persona.
b) Incitar, mitjançant pancartes o un altre material publicitari, a la violència.
c) Entrar i/o utilitzar substàncies estupefaents en el recinte on es realitzen les competicions.
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d) Incomplir les sancions imposades per infraccions greus o molt greus.
e) Falsejar informació referent als partits o a la competició.
f)

Reincidir més d'una vegada en una infracció greu.

g) Reiteració del punt h de l'article 17.2.
h) Agredir de forma física qualsevol persona relacionada amb el Jocs.
i)

Conductes molt inadequades que danyin la imatge d'IGA Menorca/JEM18.

j)

Ingerir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.

Article 18. Sancions
18.1.

Sancions lleus
a) Penalització amb un màxim de 5 punts al municipi de l'esportista que ha realitzat la
infracció. El Comitè de Competició determinarà la quantitat de punts segons el tipus
d'infracció lleu que s'hagi comès.
b) Si és per part del púbic el Comitè de Competició decidirà.

18.2

Sancions greus
a) Penalització amb un màxim de 7 punts al municipi de l'esportista que ha realitzat la
infracció. El Comitè de Competició determinarà la quantitat de punts segons el tipus
d'infracció greu que s'hagi comès.
b) Penalització amb una jornada sense poder jugar. El Comitè de Competició determinarà la
jornada en la qual penalitzarà l'esportista en funció de la infracció realitzada.

18.3

Sancions molt greus
a) Expulsió de l'esportista o de l’equip per a la resta de la competició.
b) Prohibició de participar en els propers Jocs Esportius Municipals.
c) Prohibició de participació en les fases de classificació del proper bienni.
d) El Comitè de Competició determinarà la durada de la sanció en funció de la infracció
realitzada.
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TÍTOL VIII. RECLAMACIONS I INCIDÈNCIES
Article 19. Procediments per a reclamacions i incidències
19.1

Els esportistes, els seleccionadors dels municipis i altres persones relacionades amb els Jocs
poden realitzar reclamacions i comunicar incidències a través de la web d'IGA Menorca.

19.2

Una vegada finalitzin els Jocs, els esportistes, municipis i seleccionadors tindran 15 dies hàbils
per formalitzar qualsevol reclamació o incidència referent als Jocs. Una vegada passat aquest
termini, no s'acceptarà a tràmit cap reclamació o incidència.

19.3

Totes les reclamacions o incidències seran tractades per l'organització IGA Menorca.

TÍTOL IX CERIMÒNIA DE CLAUSURA
Article 20. Disposicions generals
20.1

Els ajuntaments han d'informar tots els esportistes, tècnics i altres persones involucrades en
els Jocs del seu municipi de tota la informació referent a la cerimònia de clausura.

20.2

L'organització d'IGA Menorca ha de lliurar un document explicatiu de la cerimònia a tots els
ajuntaments.

20.3

Cada ajuntament s'ha d'encarregar d'organitzar els seus esportistes en la cerimònia segons les
indicacions dels organitzadors i estar presents i preparats a l'hora indicada per l'organització.

20.4 Els ajuntaments han de confirmar la seva presència i indicar aproximadament el nombre
d'esportistes que assistiran a la cerimònia de clausura.
20.5

Els ajuntaments han d'informar amb 48 hores d'antelació de l'inici de l'acte de clausura quins
representants polítics hi assistiran.

20.6

En el lliurament de premis hi han de participar els alcaldes i/o regidors de cada municipi i un
representant d’IGA Menorca.

El dia 12 de gener de 2018 el Consell Insular, l’organització IGA Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa
aproven la normativa general dels Jocs Esportius Municipals 2018.
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