
                                                                
 
 
 
 
 
 

                          
                                                                                                                                                               

 

CAMPIONAT COMARCAL DE FUTBOL 7 DELS JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 
Adjuntem el full d'inscripció per participar al campionat comarcal de Futbol-7 Benjamí i 
Prebenjamí dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2021/2022 que organitza el 
Consell Esportiu del Baix Ebre, al temps que aprofitem per informar de diferents 
aspectes d'interès:  

 La data límit d'inscripció d'equip finalitza l’1 d’octubre de 2021. 

 La competició seguirà estrictament el PROTOCOL D’ACTIVITATS ESPORTIVES I 
COMPETICIONS DE LA UNIÓ DE CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA. 

 S'adjunta un full per inscriure l'entitat amb el número d'equips i les dades del 
responsable, telèfon de contacte, Mail etc. 

 Els campionats prebenjamí i benjamí estan previstos iniciar-los el 16 d’octubre 
d’octubre de 2021. 

 La quota de participació per la temporada 2020-2021 queda fixada en 70 euros 
per equip  i 20 euros per esportista, quedant inclosa l’assegurança obligatòria. 
Aquests preus estan pendents de ratificació de l’assemblea general on sereu 
tots convocats per assistir-hi.  

 És obligatori donar d'alta a delegats i entrenadors a través del programa ZENIT.  

 No es lliurarà cap fitxa d'esportista ni es tramitarà cap inscripció d'equips a 
aquells  que tinguin deutes de la temporada anterior. 

 L’entitat inscrita acceptarà el PROTOCOL relacionat amb la COVID-19 que es 
lliurarà abans de l’inici de la competició. 

 Recordem l’obligatorietat de donar d'alta a tots els jugadors que ja estiguin fent 
sessions d'entrenament per tenir garantida la cobertura assistencial i de 
responsabilitat civil. 

 Els jugadors d’una entitat podran formar part de qualsevol equip d’aquesta. Les 
entitats podran alinear els jugadors lliurement en funció de les seves 
necessitats. 

 

 

 

 

 



                                                                
 
 
 
 
 
 

                          
                                                                                                                                                               

 

 

 
SISTEMA DE TRAMITACIÓ DE CARNET D’ESPORTISTA 
 
Es manté el sistema ZÈNIT igual que el curs passat. Per tal de donar d’alta a qualsevol 
esportista entreu a www.ucec.cat.  A la línia superior de la pàgina trobareu “Programa 
Zènit”. Cliqueu i entreu amb la vostra clau d’accés habitual del curs passat. Si alguna 
entitat no la sap o ha canviat de persona encarregada de fer les assegurances, ens ho 
dieu i us farem arribar una clau d’accés nova. Una vegada esteu dins cliqueu a 
“Participants”, no sortirà cap llistat. Primer heu d’anar al quadret gris de l’esquerra on 
posa “Actiu”. Cliqueu i sortirà el llistat de participants del curs passat. Per activar-los 
i donar-los d’alta del curs actual 2020-2021 únicament cal clicar un per un al  
NO de la columna “Actiu” de la dreta de cada nom i sortirà SÍ, perquè les 
dades dels esportistes ja estan introduïdes del curs passat.  Els participants que no 
s’activin no cal fer res, estaran al sistema, però inactius. Si teniu nous participants cal 
fer com el curs passat. Aneu  al quadret verd de la dreta i entreu les seves dades i la 
foto. Als esportistes de l’any anterior que s’activaran de nou serveix la foto ja 
introduïda encara que teniu l’opció de canviar-la si voleu.  Els carnets d’esportista 
seran impresos des del consell esportiu, on caldrà recollir-los abans de la competició. 

 

 
Advertim que fins que no estigui tramitada l’alta de la fitxa 
d’esportista, que es pot fer des de l’1 de setembre de 2021, no 
existeix cap tipus de cobertura ni sanitària ni de responsabilitat civil 
per a cap esportista que actualment hagi iniciat les sessions 
d’entrenament. 

  
 Aquesta informació va adreçada als equips del Baix Ebre, la resta pel 

que fa tramitació de fitxes tenen que dirigir-se als seus respectius 
consell esportius. 

 
 
CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE  
Tortosa, 14 de setembre 2021 
 


