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Durant les darreres tempora-
des des de l’organització esporti-
va dels diferents Comitès del CEEB 
hem detectat un excés de partits 
de competició regular suspesos, 
per diferents motius. Per això, 
aquest nou curs posem en marxa 
la campanya “Jugant-ho Tot, Gua-
nyem en Tot”. 
L’objectiu és que els diferents res-
ponsables de les nostres entitats 
i tot l’entorn esportiu dels nens i 
nenes prenguin consciència dels 
perjudicis que implica la suspensió 
d’un partit esportius sense causa 
prou justificada. Volem aconse-
guir que  els nens i nenes puguin 
jugar tots els partits , que entre-
nadors i tutors de joc puguin fer la 

Campanya “Jugant-ho Tot, 
Guanyem en Tot”

POLIESPORTIU

Jugant-ho 
guanyem enTOT! 

Volem aconseguir que 
els nens i nenes puguin 

jugar tots els partits, 
que entrenadors i 

tutors de joc puguin fer 
la seva feina 

i que els pares i familiars 
puguin gaudir 

de l’esport dels seus fills: 

És responsabilitat de tots !!

Complim la normativa CEEB  
(terminis, procediments, 
exposició dels motius, etc.).

Fixem nova data, de manera 
obligada, en el moment de 
realitzar l’ajornament.
Juguem el partit abans d’un 
termini de 30 dies des de 
la data original.
Potenciem la figura del mediador 
en cas que les entitats 
no arribin a un acord.
Fem reunions amb els centres 
que tinguin més  ajornaments, 
per cercar solucions.
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Avancem els partits ajornats 
sempre que sigui possible.
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Cartell de la campanya que aquest setembre posa en marxa el CEEB

Temp. 2013/14

Poliesportiu
“Jugant-ho Tot, Guanyem en Tot”

L’OBJECTIU ÉS MINIMITZAR LA 
XIFRA DE PARTITS AJORNATS I 
NO JUGATS DE LES DARRERES 
TEMPORADES
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CEEB respecte als procediments, 
fixar de manera obligada la nova 
data de joc en el moment de 
l’ajornament,  jugar l’ajornament 
abans de 30 dies de la data origi-
nal, potenciar la figura del media-
dor del CEEB en cas que no hi hagi 
acord entre els equips, fer reuni-
ons de seguiment amb els clubs 
amb més ajornaments, i avançar 
els partits ajornats sempre que 
sigui possible. 

LA CAMPANYA ES MANTINDRÀ 
DURANT TOT EL CURS I 
VOL CONSCIENCIAR A TOTS 
ELS DIFERENTS AGENTS 
IMPLICATS EN L’ENTORN 
ESPORTIU DELS NENS I NENES

Entre tots els diferents agents que 
hi tenim algun tipus de responsa-
bilitat hem de fer possible millorar 
en aquest aspecte, pel bé essen-
cial dels mateixos nens i nenes.

seva feina i que els pares i famili-
ars puguin gaudir de l’esport dels 
seus fills. 
En aquest sentit, des del CEEB 
proposem 6 aspectes que cal 
respectar durant tota la tempo-
rada: Complir amb la normativa 


