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REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIÓ
Per assegurar el correcte funcionament dels Jocs i per vetlar per
l’acompliment de la seua reglamentació es constitueix el Comité de
Competició.
Composició del Comité de Competició
El comité de competició estarà format pel COORDINADOR D’ACTIVITATS
DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA, EL COORDINADOR DELS JOCS MUNICIPALS
i TRES DELEGATS DELS JOCS ESPORTIUS DELS CENTRES O ENTITATS
PARTICIPANTS.
NORMES DE DISCIPLINA.
1. Àmbit d’aplicació
1.1. Aquest reglament serà d’aplicació en totes les activitats organitzades
pels Jocs Municipals de Gandia, i per tant queden subjectes totes les
persones i entitats que participen en aquesta organització.
1.2. Totes les accions o omissions realitzades pels subjectes referits al
paràgraf 1.1 tenen caràcter personal.
2. Responsabilitats.
2.1. Els centres i entitats participants sotmeses voluntariament a aquestes
Normes de Disciplina, responen de les faltes comeses per persones
relacionades directament o individualment amb les mateixes.
2.2. De la mateixa manera, els centres i entitats participants són les
responsables directes del bon desenvolupament dels encontres i del
comportament dels seus esportistes, preparadors i delegats. Podran ser
sancionades per que aquestes cometen qualsevol falta, sense perjudici
de les sancions que es puguen aplicar contra les persones físiques.
3. Faltes
3.1. S’entendrà per faltes o omissions contemplades en el present
Reglament que siguen motiu de sanció.
3.2. En el moment d’atribuir les sancions, El Comité de Competició tindrà
present les circumstàncies modificatives de la responsabilitat que
pogueren afectar directa o indirectament als fets.
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3.3. Són circumstàncies modificatives atenuants:
• No haver estat mai sancionat
• Demostrar penediment de
espontània

forma

inmediata

i

Son circumstàncies modificatives agreujants:
• Ser reincident en el curs o reiterant
• No acceptar inmediatament les decisions arbitrals.
• Incitar al públic o companys de l’equip
• En el cas d’entrenadors i delegats, ser reincident o
reiterant en el curs actual o anteriors.
4. Sancions
4.1. Tenint en compte el període educatiu en què es troba la majoria de
persones vinculades a aquest Reglament, les sancions han de tindre un
caràcter més educatiu i no repressiu, sense perjudici de l’obligació dels
órgans jurisdiccionals de no permetre, en bé de la convivència esportiva,
actituds contràries a aquesta i a la formació humana dels esportistes.
4.2. Les sancions poden ser: amonestacions, desqualificacions i expulsió
4.3. Les sancions tenen tres graus: mínim, mitja i màxim. En principi
s’imposaran en el seu grau mig i seran agreujants o atenuants de les
faltes que concorren les que les modifiquen.
4.4. Si d’un mateix fet o fets successius es derivaren dues o més faltes,
seran sancionades amb independència.
4.5. Les sancions no inhabiliten només per l’activitat sancionada, sino per
qualsevol altra activitat desenvolupada en l’àmbit dels Jocs Municipals.
4.6. Les sancions han d’acomplir-se necessàriament en els encontres
inmediats a la data de la sentència del Comité de Competició.
4.7. Quan un jugador, preparador o delegat siga expulsat i figure en l’acta
de joc amb falta desqualificant, haurà de considerar-se suspés pels
següents encontres mentres no dicte veredicte el Comité de Competició.
Aquesta suspensió es considerarà inclosa en la sanció que se li impose.
La seua participació en un encontre es considerara com a indeguda, tot i
que el comité no haja pres una decisió sobre dita falta. Quan s’impose
una sanció a una persona que siga titular de dues llicències com a
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esportista i/o delegat o entrenador no podrà actuar ni com jugador i/o
delegat o entrenador fins el compliment de la sanció.
4.8. Si la persona o entitat sancionada no complira la totalitat de la sanció
dins del curs en què li va ser imposada, haurà de fer-ho en el següent o
següents cursos, ja siga en el mateix o altres centres. Les jornades es
computaran per les de competició oficial.
Faltes produides en els encontres.
5. Dels jugadors.
5.1. Les faltes comeses pels jugadors en el decurs d’un encontre (amb
independència de l’aplicació del reglament esportiu pels àrbitres i jutges)
seran sancionades de la següent manera:
5.1.1. Comportament incorrecte, pronunciar paraules grolleres o
realitzar gestos antiesportius, joc violent
o perillós: des
d’amonestació fins a suspensió per dos encontres).
5.1.2. Insults, amenaces, actitud coercitives o intent d’agressió cap a
altres jugadors o suplents, directius o públic des d’1 encontre de
suspensió fins a 4.
5.1.3. Agressió directa, recíproca o simultànea a un contrari, repetida o
altament lesiva: suspensió de 6 encontres fins a desqualificació per
un curs.
5.2. Les faltes indicades en els apartats anteriors però comeses per un
esportista (jugador o participant) contra els àrbitres o jutges, abans
durant o després d’un encontre seran sancionades amb el doble del que
dispose l’apartat de referència podent arribar en l’apartat 3 a la
desqualificació a perpetuïtat.
5.3. Les faltes comeses per un esportista (jugador o participant) contra el
desenvolupament normal d’un encontre abans de començar o a la fi
d’aquest se sancionaran de la següent forma:
5.3.1. Fets que motiven el retard intencionat en començar o reprendre
un encontre: des d’amonestació fins a 3 encontres de suspensió.
5.3.2. Desconsideració envers el públic o altres persones que no
pertanyen al joc: des d’amonestació fins a 2 encontres de suspensió.
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5.3.3. Fets que motiven la interrupció normal d’un encontre,
definitivament o no, i que no es contemplen anteriorment: suspensió
de 2 a 6 encontres.
5.3.4. Agressió a algun espectador: suspensió de 3 a 10 encontres.
5.3.5. Quan l’esportista siga el capità de l’equip, actue com a tal en el
camp quan es comet la falta, la sanció s’imposarà sempre en el seu
grau màxim.
5.3.6. La negativa d’un capita a signar l’acta serà sancionada amb la
suspensió fins a 3 encontres.
5.3.7. Quan se sancione a un capità d’equip amb suspensió
d’encontres, també podrà ser desqualificat com a capità per a altres
encontres a acomplir a continuació de la suspensió.
6. Dels preparadors i/o delegats.
6.1. Els preparadors i/o delegats, que per la seua responsabilitat han de ser
exemple davant dels seus esportistes, seran sancionats per les seues
faltes de la següent manera:
6.1.1. Els crits amenaces o actituds de desconsideració durant la
celebració d’un encontre que contradiga l’esportivitat o alteren el seu
desenvolupament normal, se sancionaran des d’amonestació fins a 6
encontres.
6.1.2. Les amenaces o insults contra esportistes, preparador o delegat
de l’equip contrari, àrbitres, jutges o públic en general seran
sancionats amb suspensió de 2 a 8 encontres.
6.1.3. Els fets recollits en els dos apartats anteriors si són reiteratius
durant l’encontre i recriminats per part de l’àrbitre o jutge, podran ser
causa agreujant i motiu de sanció fins a 12 encontres.
6.1.4. La incitació a jugadors, acompanyants o públic, a actituds
antiesportives o la participació en actituds agressives: de 5 a 12
encontres de suspensió.
6.1.5. La participació en actes col.lectius de fustigament, coacció o
agressió cap a l’àrbitre o jutge o l’equip contrincant se sancionaran
des de 10 encontres fins a desqualificació a perpetuïtat.
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6.2. A l’objecte d’aplicar l’article anterior (10.1) es considerarà per preparador
o delegat la persona que tinga la corresponent licència i se situe en l’espai
reservat a la direcció de l’equip.
6.3. La suspensió d’un esportista portarà aparellada una amonestació al seu
preparador. La repetició d’aquestes amonestacions donarà lloc a la
informació expressa al responsable de l’entitat pel seu coneixement i
possible responsabilitat en l’article 6.
6.4. Les faltes comeses per preparadors i/o delegats en el compliment de les
seues funcions específiques abans, en el transcurs, i després de
l’encontre, en relació amb l’àrbitre i equip contrari, seran sancionades amb
la seua desqualificació des d’1 a 5 encontres.
6.5. La intervenció d’educadors i directius d’alguna entitat participant en
disturbis, insults o coaccions que es produesiquen abans, durant o
després de l’encontre, així com la falta de cooperació amb els àrbitres per
assolir que el partit transcórrega degudament, donarà lloc a la
desqualificació de l’educador o directiu com a dirigent per un període de
fins a un any.
7. Dels equips.
7.1. L’alineació d’esportistes, delegats o entrenadors que no estiguen
provistos de licència corresponent per l’equip i categoria de competició
realitzada en el full d’inscripció o bé que no reunesca tots els requisits
establerts com marca les Bases dels Jocs Municipals de Gandia, donarà
lloc a les sancions següents:
7.1.1. Desqualificació del jugador, delegat o entrenador fins a final del
curs, si són reincidents, la desqualificació abarcarà el curs següent.
7.1.2. Pèrdua de l’encontre i descompte a l’equip infractor d’un punt en
la classificació. Si l’equip va perdre es mantindrà el resultat. Si l’equip
va guanyar s’establirà el resultat final que marquen les regles
tècniques de l’esport que es tracte. La reincidència en l’alineació
indeguda en tots els casos comportarà la desqualificació de l’equip
per un curs.
7.2. Per determinar una alineació indeguda, el Comité de Competició podrà
actuar d’Ofici en tot moment sense requisit de termini. Si qualsevol equip
implicat en la competició fa la denúncia, la Reclamació haurà de formularse abans del dimarts següent del partit fins a les 14:00.
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7.3. Ajornament d’encontre. Quan un encontre s’haja d’ajornar per l’actitud
d’un dels dos equips, o dels seus acompanyants, es procedirà a dornar
per perdut l’encontre a l’equip que en conste com a responsable de forma
demostrable. Si aquesta no fóra possible, es faculta als comités per
adoptar les mesures que calguen amb analogia amb les federacions.
7.4. El responsable de la suspensió d’un partit serà sancionat amb el
pagament corresponent a l’arbitratge del partit suspés.
7.5. Si un encontre se suspenguera per la conducta dels dos equips
actuants, o dels seus acompanyants, el Comité donarà com a vàlid el
resultat que conste en aquell moment i seran sancionats amb el
descompte d’un punt a la classificació general i el pagament de
l’arbitratge.
7.6. Si un equip es retira una vegada començat el partit: perd el partit, se li
descompta un punt en la classificació i paga els arbitratges. Una vegada
estudiat el cas el Comité de Competició pot sancionar a l’equip infractor
amb la pèrdua del dret a classificar-se per a qualsevol final. Seran
sancionades de 6 a 10 encontres les persones implicades directament en
la retirada de l’equip.
7.7. Amonestacions als equips per imcumpliment dels reglaments d’esports,
si un equip te dos amonestacions, se li retirar un punt de la classificació i
cada vegada a partir de la segona que siga amonestat, sempre se li
retirara un punt de la classificació.
7.8. Qualsevol incident o acció no contemplat al reglament general tindra una
aplicació i sanció per part del comite de competició sobre el punt 7 de
aquest reglament.
8. Infraccions reglamentàries.
8.1. La no presentació a l’àrbitre de les llicències actualitzades dels jugadors
i de l’entrenador o monitor serà considerada com alineació indeguda i
donarà lloc a les sancions de l’apartat 1 i 2 de l’article 7.1.
8.2. La falsedat de les dades donades en la formalització de les licències
donarà lloc a les sancions de l’àrticle 7.1 si el jugador fóra alineat.
8.3. L’alineació d’un jugador o preparador suspés per sanció disciplinària
serà considerada alineació indeguda. Serà sancionada amb la retirada de
l’equip i la inhabilitació per un curs del delegat i l’entrenador.
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8.4. L’alineació d’un jugador en una categoria que no es la que esta inscrit
en el Full d’inscripció sera sancionat per l’article 7.1.
8.5. L’alineació en el mateix dia de un jugador en dos esports col·lectius es
considera una infranció de les Bases per tant sera sancionat per l’article
7.1.
8.6. L’entrenadors i delegat menors de 16 anys incumpleixen les bases dels
jocs per tant seran sancionat el equips per l’article 7.1.
8.7. Les entitats son responsables de les persones que acompanyen i deu de
velar per el seu comportament. Es per aço que els comportament no
adequats del acompanyats tindra una aplicació en sancions sobre els
equips o individualment sobre delegats,
entrenadors o jugadors.
L’aplicació de les sancions estan contemplades en els punts 4, 5, 6 I 7 del
actual regalment.
9. Revisió de llicència.
9.1. El Comité de Competició revisarà les llicències dels equips al llarg de tot
el curs. Els equips estan obligats a facilitar la documentació quan els siga
demanada. L’incompliment d’aquesta obligació portarà com a
conseqüència la suspensió provisional de la classificació. Aquesta
suspensió podrà esdevenir definitiva en el cas que, abans de finalitzar la
competició no fóra possible la revisió de fitxes per part del Comité de
Competició.
9.2. Abans de l’inici de cada partit o, com a màxim a la mitja part, el
responsable de cada equip té dret a revisar les fitxes individuals i d’equip
contrari, fent constar a l’acta la seua disconformitat. Qualsevol alegació es
manifestarà signant l’acta “sota protesta”. Tot i això, el partit s’haurà de
jugar. En cas que algun responsable no fera ús d’aquest dret, el Comité
no està obligat acceptar una posterior reclamació en aquest sentit.
10. Retirada de la competició.
10.1. Si un equip es retira de la competició durant la celebració d’aquesta, es
produirà automàticament l’anul.lació de tots els encontres en que haja
participat, i es tindran per no realitzats si la retirada s’ha produit durant la
primera volta. Si la retirada es produira durant la segona volta o més es
donaran els punts als equips que haurien de jugar front a ells. El centre al
qual pertany l’equip o els equips que es retiren abonaran els drets
d’arbitratges dels partits que hagen jugat.
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10.2. A més a més, l’equip retirat serà sancionat amb la desqualificació i
conseqüent prohibició d’inscriure’s en les activitats del següent curs o de
la següent competició, si no justifica plenament les causes de l’esmentada
retirada, llevat que disposite una fiança equivalent a l’import de tots els
arbitratges de la competició en la qual s’inscriga a les Oficines dels Jocs
Municipals.
11. Incompareixences i retard d’un equip.
11.1. L’equip que no es presente per realitzar un encontre, sense justificació
vàlida i prèvia serà sancionat amb la pèrdua del partit i amb el descompte
d’un punt, si es juga com a lliga, o pèrdua de l’eliminatòria si es juga com
a copa. Si un equip es presentara amb un nombre insuficient de jugadors
perdrà el partit però no li serà descomptat cap punt a la classificació.
11.2. En el cas de tres incompareixences sense justificació, s’exclourà l’equip
de la competició, es considerarà retirat (art. 10.1,10.2). Aquesta resolució
es comunicarà a la resta d’equips participants per a que n’estiguen
assabentats.
11.3. Sense omitir allò esmentat als articles anteriors, el Comité de
Competició podrà atendre les explicacions que l’equip no presentat li
comunique per escrit en el termini de 72 hores següents a la data de
celebració de l’encontre.
11.4. En aquest cas podrà realitzar-se de nou l’encontre en una nova data.
11.5. Si un equip no s’ha presentat a l´hora d’inici del seu encontre, se li
concedirà un temps de gràcia de 10’ per a la seua presentació, després
del qual es tancarà l’acta i s’aplicarà el punt 11.1
12. Ajornament de partits
12.1. Només es podrà suspendre partits per causes de força major i en tots
els casos amb el vist-i-plau de l’organització
No es causa de justificació d’ajornament la participació d’un equip en
Competició Provincial, obligació cumplimament punt 21.
12.2. Es podrà sol.licitar l’ajornament d’un partit sempre que es puga
justificar una causa de força major i es faça arribar per escrit en el model
de l’organització en un termini no inferior al dimarts anterior a la celebració
del partit.
12.3. Una vegada estudiada la solicitud si es considera motiu justificat
s’autorizarà l’ajornament i els tramits a seguir serarn els següents:
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12.3.1 L’equip autorizat a l’ajornament del partit s’haura de posar en
contacte amb l’equip contrari per tal de concretar un nou dia i hora
per a la celebració del partit. Tenin 5 dies des de la notificació de l’
ajornament.
12.3.2 S’haura de comunicara a l’organització el dia i hora fixada de
comú acord, com a minim 72 hores abans del començament del
partit
12.3.3 El partit s’haura de jugar dins del termini de 2 setmanes després
del seu ajornament, i es podrà realitzar entre setmana, de no ser així,
el partit es donara per perdut a l’equip que el va ajornar en primera
instància.
12.3.4 Si el equip que ajorna no notifica a l’organització concretan dia i
hora, després de 5 dies des de la notificació de l’ajornament. Sera
l’organització qui posara la data de joc.
12.4 Els ajornaments no seran acceptats després del DIMARTS anterior al
partit, aplicant-se la sanció de IMCOMPAREIXENCES PUNT 11, perdent
el partit com s’explicita el punt 11.1.
13. Delegat de camp
En les instal.lacions on es desenvolupe la competició els delegats vetlaran
pel correcte ús que de les mateixes facen els jugadors dels seus equips. Els
àrbitres vetlaran per a que la jornada es desenvolupe correctament. Si hi haguera
algun problema, ho comunicarà al coordinador dels Jocs Municipals.
14. Delegat d’equip i/o entrenador.
14.1. Per començar l’encontre és indispensable la presència dels delegats
i/o monitors de cada equip degudament documentats. L’equip que no
presente delegat d’equip en un encontre, sense justificació vàlida i prèvia
serà sancionat amb la pèrdua del partit i amb el descompte d’un punt, si
es juga com a lliga, o pèrdua de l’eliminatòria si es juga com a copa.
14.2. Seran els responsables de concentrar els seus jugadors amb prou
temps per ser al terreny de joc vint minuts abans del començament de
l’encontre.
14.3. Presentarà a l’àrbitre les fitxes dels seus jugadors i la seua. Podrà
sol.licitar a l’àrbitre la comprovació de les fitxes individuals i si hi observa
alguna irregularitat, haurà de fer-la present a l’àrbitre per què aquest faça
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firmar al capità “SOTA PROTESTA” aquesta protesta es podrà ampliar de
desitjar-ho amb un informe per escrit que farà arribar al Comité de
Competició dilluns següent als fets. Baix cap concepte el capità no es
podrà negar a firmar l’acta i en aquesta només s’escriurà allò que l’àrbitre
considere oportú. Acabat el partit el delegat o entrenador recollirà una
còpia de l’acta.
14.4. Seran els responsable d’evitar per tots els mitjans que hi haja
situacions conflictives entre jugadors i acompanyants del seu equip amb
l’àrbitre o membres d’altres equips. Són els encarregats del bon
comportament i de l’esportivitat dels seus jugadors i acompanyants.
14.5. En les categories prebenjamí, benjamí i aleví no es podrà començar
l’encontre sense la presència d’un entrenador o delegat major d’edat per
equip, amb llicència dels Jocs Municipals.
14.6. Dins la filosofia dels Jocs Municipals de celebrar sempre els
encontres programats, si per qualsevol motiu l’àrbitre no es presenta a un
partit oficial, arbitrarà una persona que els dos equips tinguen a bé i ho
faran constar a l’acta d’aquest, que anirà signat per les dues parts,
ABANS DE COMENÇAR L’ENCONTRE. El dilluns següent es farà arribar
l’acta al Comité de Competició per tal d’anotar el resultat, que serà vàlid a
tots els efectes.
15. Els àrbitres.
Serà sancionable la no assistència al partit per part de l’àrbitre, jutges i
taules, després que el Comité haja estudiat el cas.
16. Possibles rectificacions.
Per tal de corregir possibles error i manques de resultats que puguen no
estar en possessió del Comités, Delegats o Entrenadors, hi haurà 1 dia feiner
després de la última jornada per comprovar la correcta classificació. A partir
d’aquest termini els resultats i les classificacions es consideraran definitives.
17. Alegacions.
Qualsevol centre o entitat té dret a presentar reclamacions o al.legacions
per fets produïts abans, durant i després d’un encontre. L’escrit d’al.legacions on
es raonaran els fets i s’exposaran totes les dades que es creguen necessàries
haurà d’obrar en poder del Comité de Competició, a través dels Comités
Organitzadors, com a màxim 48 hores després de realitzar l’encontre. A partir
d’aquest termini, el Comités només admetran les al.legacions que ells mateixos
sol.liciten.
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18. Consideracions respecte l’actitud i comportament dels participants als
jocs esportius.
Donada la filosofia d’aquests JOCS MUNICIPALS DE GANDIA per la qual
es pretén esdevinguen educatius, formatius i no discriminatoris, estaran regits per
unes pautes que convé recordar. Aquestes pautes seran d’aplicació per a tots els
components dels Jocs Escolars: entrenadors, delegats, jugadors, participants,
àrbitres, assistents als partits…
El màxim responsable d’un partit o una activitat és l’àrbitre o jutge. Tots els
participants seguiran les instruccions i directrius del màxim responsable en tot
moment. Qualsevol observació que els entrenadors, delegats, jugadors o
participants vullguen fer-li es realitzarà de manera correcta evitant qualsevol eixida
de to. Qualsevol problema o dubte que puga sorgir i que a través del diàleg no
s’haja sol.lucionat s’haurà de fer arribar a l’Oficina dels Jocs Muniaipals per tal de
no provocar cap aldarull als camps de joc. Des de l’Oficina dels Jocs Municipals
s’intentarà donar la solució més adient a cada cas particular.
Igualment el respecte als contraris haurà de fer-se patent. S’evitarà entrar
mai en cap baralla dialèctica ni física amb la resta de participants o assistents.Per
aconseguir tot açò cal destacar el paper dels entrenadors i delegats més encara
tenint present que són el mirall on es fixen els seus jugadors.
Finalment recordar que els partits i les activitats són el mitjà per aconseguir
els nostres objectius (educatius, formatius i no discriminatoris) i no una finalitat.
19. ASPECTES COMUNS A TOTS ELS ESPORTS D’EQUIPS (Multiesport,
Futbol Sala, Minibàsquet i Bàsquet, Minivoleibol i Voleibol, Handbol)
19. 1 Presentació
Tots els equips hauran de presentar-se al lloc del partit amb 20’ d’antel.lació
respecte a l’horari marcat per al seu inici.
Caldrà presentar les fitxes dels jugadors i del delegat a l’àrbitre del partit que
omplirà l’acta del mateix. Només s’inscriuran a l’acta els jugadors que
estiguen presents al camp i tots ells hauran de participar al partit.
Quan un equip no presente les fitxes, no siguen el mínim de jugadors
obligatori per iniciar un partit seguint el seu reglament o no tinguen el delegat
al camp s’entendrà com a NO PRESENTAT.
En cas que arribada l’hora d’inici del partit un equip es trobara en situació
de NO PRESENTAT se li concedirà un temps extraordinari de 10’. Si durant
aquest període se soluciona la situació es jugarà el partit amb normalitat tot i
que l’equip que ha ocasionat el retard tindrà una amonestació (A la segona
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amonestació se li descomptarà un punt a la classificació). En cas que
transcorregut aquest període no s’haja presentat l’equip poden ocórrer dues
coses:
a) Pèrdua del partit i amonestació: En cas que es trobe present
qualsevol jugador de l’equip o el seu delegat.
B) Pèrdua del partit i resta d’un punt a la classificació: En cas que no
s’haja presentat ni el delegat ni cap jugador de l’equip.
19.2. Uniformitat
Per a la celebració dels partits, serà condició indispensable que els
components de cada equip duguen l’equipació esportiva del seu centre o
entitat. (com a mínim hauran de dur samarretes del mateix color i en tot cas
roba esportiva). En cas de no respectar la uniformitat l’equip rebra una
amonestació.
19.3 Informació posterior als partits
Les classificacions de les diferents competicions a nivell de lligues regulars
es confeccionen segons els criteris de les normatives pròpies de cada
esport.
Els resultats i les classificacions se’ls faran arribar a l’adreça de correu
electronic on indiquen als fulls d’inscripció fins els dimecres per la vesprada,
de tota manera, les tindran també a l’Oficina dels Jocs Municipals on podran
recollir-les si ho desitgen. Si arribat dimecres per la vesprada no les han
rebudes convé que es posen en contacte amb el Coordinador dels Jocs ja
que a banda dels resultats i les classificacions al correu electronics també
contindrà la informació per a la següent jornada (Baix ningun concepte
s’acceptarà no haver rebut la informació com a justificació davant
incompareixences, retards o similars).
19.4 Normes per determinar la classificació en cas d’empat a punts.
En tots els partits d’associació, grups i categories, haurà de tenir-se en
compte que si es donara un empat a punts entre dos o més equips, tant si la
competició és a una o més voltes, l’ordre de preferència que s’estableix per
determinar la classificació és la de la correspon a cada federació.
19.5 Recollida de comunicacions del dia i hora de celebració de les
activitats ajornades per raons metereològiques.
Si una jornada es suspén per raons metereològiques haurà de tenir-se en
compte el següent:
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• En cas d’inclemències metereològiques, l’activitat quedarà suspesa a
partir de la comuniciació de l´Organització. L’organització comunicarà a
totes les entitats participants a traves del seu delegat la suspensió, a
banda d’això s’informarà als mitjans de comunicació. També podran
telefonar al Coordinador dels Jocs Municipals per confirmar la suspensió.
• Les activitats que segons el calendari es desenvolupen en instal.lacions
cobertes no s’ajornaran en cap cas.
• Les activitats ajornades corresponents a la resta d’instal.lacions es
jugaran segons el calendari que estableixca l’Organització.
• Si la jornada ajornada per raons metereològiques fóra l’última de la Fase
de classificació o de la Fase final, aquesta es jugaria durant la setmana
següent.
20. ASPECTES COMUNS ALS ESPORTS INDIVIDUALS (Multiesport, Escacs,
Tennis Taula, Atletisme, Camp a Través)
Tots els esports individuals estaràn regits per la seua pròpia normativa. Els
aspectes comuns fan referència bàsicament a la inscripció i al comportament i
l’actitud dels participants que vénen estipulats a la Reglamentació General dels
Jocs Municipals de Gandia.
21. EQUIPS CLASSIFICAT PER A FASES PROVINCIAL
Tots els equips classificats per a jugar la fase provincial en un esport
d’equip podran jugar també en la fase municipal, els equips implicats deuran de
cumplint els següents requisits:
- Els partits es deuran de jugar amb la conformitat del rival, es deura
d’acordar dia i hora. Un partit es podra retrasar un máxim de 15 dies i
ningún partit es jugara després de finalitzada la competició.
- Un rival es pot negar a jugar ja que el horari dels jocs de gandia per
esports colectius es dissabte de matí, no te ninguna obligació de
cambiar el dia i hora.
- Un equip classificat al provincial no pot jugar dos partits dissabte de
matí, un en la competició fase municipal de gandia i un altre en fase
provincial, esta prohibit per l’orde dels jocs.
- L’equip implicat deura de posar arbitre (pagat per l’oficina dels jocs) i
camp de joc.
- L’equip classificat deura aportar l’acta del partit 48 hores després de
jugarlo a l’oficina dels jocs esportius.
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