ACTE LLIURAMENT GUARDONS
del SEMÀFOR DE VALORS
Presentació
El lliurament del Semàfor de Valors és un acte que posa punt i final a la temporada
del CEEB, i que té com a objectiu principal celebrar i reconèixer l’actitud i els valors
positius de l’esport, dels equips i entitats guanyadores de la Classificació del Semàfor
de Valors.
En el cas dels Esports d’Equip es reconeix a cada equip de cada modalitat i categoria
esportiva.
En el cas dels Esports Individuals es reconeix a cada entitat de cada modalitat
esportiva.

Informació general
Data de l’esdeveniment: Dijous 20 de juny de 2019
Localització: Teatre de l’Escola Jesuïtes El Clot (Carrer de València, 680, 08027
Barcelona)
Horari aproximat: De 18:30h a 20:00h *pendent de confirmació
Data publicació Premiats Esports d’Equip: Divendres 24 de maig de 2019
Data publicació Premiats Esports Individuals: Dimarts 4 de juny de 2019
Data límit confirmació d’assistència: Dimarts 11 de juny de 2019

Informació específica

•

El guardó serà recollit per un/a esportista de l’equip/entitat premiada.

•

Amb motiu de l’aforament del teatre, només 7 persones de l’equip i/o entitat
podran assistir com a representants. (S’inclouen dins d’aquestes 7 persones el
nen/a que recollirà el guardó).

•

Els/les participants que hagin de recollir el guardó, tindran un seient reservat
en unes files habilitades per aquest propòsit.

•

L’entitat/equip premiat, una vegada rebi el correu de confirmació, haurà de
respondre’l abans de la data límit. Si l’equip o entitat no respon el correu
electrònic, les seves places es redistribuiran.

Bases classificació
S’estableixen tot un seguit de criteris per poder acotar el marc dels equips i participants
que opten a alguna de les distincions d’aquests guardons. Aquests criteris depenen
també de les diferents disciplines esportives, i queden definits de la següent manera:

Bases classificació SDV – Esports Individuals
Modalitat esportiva

Criteri (haver participat a...)

BÀDMINTON

Circuit Escolar

DANSA

Trobada i Campionat

ESCACS

Competició Individual

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Competició i Trobada

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Competició Individual i Competició de Conjunts

GIMNÀSTICA ESTÈTICA DE GRUP

Les 3 fases de Competició

NATACIÓ

3 rondes d’una categoria i a mínim 2 categories
(50% de la Competició)
Mínim 3 Competicions

NATACIÓ ARTÍSTICA

Mínim 3 Competicions

PATINATGE ARTÍSTIC

Mínim 2 Competicions o jornades

TENNIS TAULA

Competició Individual

TRAMPOLÍ

Competició i Trobada

JUDO

Bases classificació SDV – Esports d’Equip

Modalitat esportiva

Criteri

BÀSQUET
FUTBOL 5
FUTBOL 7
FUTBOL 11

•

Haver participat a la 1a i 2a Fase o només a la 2a.

•

Haver participat al 80% de les seves jornades de la lliga
regular.

•

Les Fases Finals no es tindran en compte per a la
classificació.

HANDBOL
HOQUEI PATINS
HOQUEI SALA
VOLEIBOL

Criteri de desempat
En cas d’empat en la 1a posició de la classificació, s’aplicarà el següent criteri de
desempat:
Entitat o equip:
1) Amb més semàfors Verds
2) Amb cap/menys semàfors Vermells
3) Amb més nombre de participants
4) Que ha assistit a més jornades o competicions, independentment del nombre o
percentatge establert

*Si tot i així existeix empat, les entitats o equips empatats es
proclamaran guanyadors/es.

Contacte
Comissió Semàfor de Valors
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
semafordevalors@elconsell.cat
93 219 3216

