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38 JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Informació per a la inscripció en els Jocs - Província de València

INSCRIPCIÓ

Per a poder participar en el  nivell de promoció, l'entitat interessada haurà de realitzar les
inscripcions via online a través de l'aplicació web JOCSE en els terminis que s'indiquen a continuació:

-  Esports col·lectius de nivell promoció, és a dir, per a bàsquet, handbol, voleibol i rugbi i la
resta d'esports col·lectius fins al 18 d'octubre de 2019. 

-  En les modalitats individuals es podran realitzar inscripcions fins a 20 dies abans de la
celebració de la competició, d'acord amb les seues bases de competició.

Per  a  poder  participar  en  el  nivell  d'iniciació  al  rendiment (bàsquet,  handbol,  voleibol,
atletisme, triatló i natació) excepte en rugbi, l'entitat interessada haurà de formalitzar la seua inscripció
directament en la federació esportiva corresponent amb la data límit que s'establisca en les bases de
competició específiques de cada esport.

ENLLAÇ PER A INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

En la web dels Jocs, apartat “inscripcions”, es troba disponible l'accés al programa d'inscripció
JOCSE i el manual d'instruccions:

https://jocsesportiuscv.gva.es

Es pot accedir directament al programa d'inscripció en els *Jocs *Esportius *JOCSE a través
de l'enllaç:

https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul
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PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

L’entitat  ha  d'estar  donada  d'alta  en  el  programa JOCSE.  En  cas  contrari,  haurà  de
registrar-se accedint a l’autoregistre.

En  primer  lloc  s'haurà  de  donar  d'alta  als  components  dels  equips  (esportistes,
entrenadors i delegats) en el programa JOCSE a través del menú “Gestió / Fitxes personals”. Els
entrenadors,  a  més,  caldrà  donar-los  d'alta  també  en  el  menú  “Gestió  /  Entrenadors  /  Alta
d'entrenadors”.  Només es podrà donar d'alta als components que no estiguen registrats
d'altres  temporades.  Si  ja  estan  registrats  es  recuperaran  directament  en  el  moment  de
confeccionar l'equip, sense tindre de tornar a introduir les seues dades. 

De forma general, per a poder veure i executar les opcions disponibles en cada menú
s'ha de punxar el botó: 

A continuació, es realitzarà la inscripció de cada equip en la temporada actual dels Jocs
Esportius  en  el  menú  “Inscripcions  /  Inscripcions  d'Equip”.  És  important  seleccionar
adequadament l'entitat organitzadora de la competició en la qual es pretén participar en cada cas:

-  En  la  fase  municipal/*intermuncipal  d'un  determinat  ajuntament  o  institució  pública
supramunicipal.

- En la federació corresponent per a equips i esportistes que participen directament en
fase provincial.

- En la Direcció Territorial de València quan no s'ajuste a les dues opcions anteriors.

Una  vegada  guardat  l'equip  d'un  determinat  esport  i  categoria,  s'assignaran  els
esportistes, persona delegada i, almenys, un entrenador, a través de la pestanya “Participants”.
Quan  l'equip  estiga  complet  es  donarà  registre  d'entrada  a  la  inscripció  punxant  l'Acció
“Presentar”. Aquest pas és imprescindible perquè l'equip quede inscrit..

Per cada equip inscrit es generarà un “Full d'inscripció” en els Jocs i les corresponents
llicències dels seus components, que es podran imprimir.

ALTA D’ENTRENADORS I TITULACIONS ESPORTIVES

Les persones que figuren com a entrenadors i entrenadores dels equips inscrits en els
Jocs Esportius en Nivell promoció hauran d'acreditar estar en possessió d'alguna de les següents
titulacions:
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- Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent. 

- Grau d'Educació Primària esment en Educació Física. (diplomatura en educació física,
mestre especialista en Educació física...)

- Tècnic o tècnica Superior en Animació d'Activitats Física i Esportives.

- Tècnic o tècnica de Grau Mitjà en Conducció d'Activitats Físiques en el Medi natural
(exclusivament per a les modalitats de multiesport i activitats en la naturalesa).

Titulacions que permetran ser entrenador o entrenadora exclusivament per a la modalitat
esportiva específica per a la qual van obtindre la corresponent titulació:

-  Certificat  de  cicle  inicial  de  grau  mitjà  en  les  diferents  modalitats  esportives  dels
ensenyaments esportius de règim especial.

- Tècnic o tècnica esportiu de Grau Mitjà o de Grau Superior en les diferents modalitats
esportives dels ensenyaments esportius de règim especial.

- Formacions esportives en període transitori, en els seus diferents nivells, autoritzades
per l'òrgan competent en matèria de formació esportiva de la comunitat cutònoma corresponent.

- Certificat d'entrenador esportiu federatiu expedit amb anterioritat a la data d'entrada en
vigor de la Llei de regulació de les professions de l'esport (a data d'aquesta circular encara no
està en vigor). 

En cas de no disposar de cap de les formacions establides,  podran inscriure's  en la
present  temporada,  presentant  una  declaració  responsable  en  la  qual  es  comprometen  a
matricular-se en el pròxim curs que es convoque de la seua modalitat esportiva de Nivell  I o
d'oferta parcial d'aquest.

La titulació  esportiva  ha  d'incorporar-se  al  programa JOCSE pujant  el  document  que
acredite estar en possessió d'aquesta, seguint els següents passos:

En  el  menú  de  “Gestió  /  entrenadors  /  alta  d'entrenadors”  s'edita  l'entrenador  o
l'entrenadora,  se  selecciona  la  titulació  esportiva  que  corresponga i  es  puja  el  document  de
titulació escanejat punxant el botó *Sel...
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CATEGORIES

CATEGORÍAS

PREBENJAMÍ 2012 i 2013 1º i 2º E. Primària MIXTA

BENJAMÍ 2010 i 2011 3ª i 4º E. Primària MIXTA

ALEVÍ  2008 i 2009 5º i 6º E. Primària MIXTA

INFANTIL 2006 i 2007 1º i 2º ESO FEMENINA, MASCULINA i MIXTA

CADET 2004 i 2005 3º i 4º ESO FEMENINA, MASCULINA i MIXTA

JUVENIL* 2002 i 2003
1º i 2º Batxillerat
Cicles formatius

FEMENINA, MASCULINA i MIXTA

*Excepcionalment els anys 2000 i 2001 que estiguen cursant 1º o 2º de batxillerat o cicles formatius.

COMPOSICIÓ NUMÈRICA DELS EQUIPS

 La composició mínima i màxima de jugadors per equip serà la següent:

Esport Nivell Promoció Nivell Rendimient
Nº màxim de jugadors per a

desplaçaments i concentracions

Bàsquet
8 – 15

Minibasket mín. 9
8 – entre 12 i 15

Minibasket mín. 9
12

Handbol 8 – 18 10 – 18 14

Futbol sala*
Masc. 8-20
Fem. 6-20

12

Rugby
Infantil 9 – 30
Cadet 12 – 30

Infantil 9 – 30
Cadet 12 – 30

25

Voleibol Infantil i cadet 8 – 20 Infantil i cadet 8 – 14 12

 En les altres modalitats esportives i categories la normativa de composició d'equips
vindrà indicada en les bases de competició específiques.

 Es  podran  realitzar  ampliacions  d'equip  fins  al  número  màxim  autoritzat  i  altes  i
baixes, segons el que disposen les normes de desenvolupament que es dicten.

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE

F.1. Per a competició municipal/intermunicipal.

 Full d’Inscripció dels JECV.  

 Llicència dels JECV, validada per l’entitat local corresponent.

F.2. Per a la competició provincial.

 Full d’Inscripció dels JECV.

 Llicència dels JECV, validada per l’entitat local corresponent.

 DNI o passaport individual (els estrangers hauran de presentar passaport individual o
targeta de resident). Són vàlides les fotocòpies acarades d'aquests documents.

En les bases de competició específiques de cada esport es determinaran, si escau, les
especificitats quant a documentació.
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