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INTRODUCCIÓ
Aprofitant la ubicació privilegiada davant de la Platja de la Mar Bella de Barcelona i
el volum d’escoles, equips i nens que participen en les activitats del Consell, és el moment
de donar un impuls a les activitats de platja, fent que es vagi més enllà de les jornades
puntuals que hem desenvolupat fins ara.
La idea es fer servir la platja per a realitzar activitats esportives i formatives en un
medi diferent al que treballen els nens i nenes habitualment.
Aquesta proposta ens dóna l’oportunitat d’incloure diferents conceptes que es
relacionen directament amb la pràctica de l’esport en edat escolar: valors, hàbits
saludables i continuïtat en la pràctica esportiva dels infants i adolescents.
Molts són els avantatges de fer servir la platja per realitzar activitats esportives i
formatives alhora, ja que és un medi diferent al que treballen els nens i nenes habitualment
i és un bon reclam per motivar als equips a inscriure’s en aquestes activitats.
Els Esports de Platja del CEEB es desenvolupen entre els mesos d’abril, maig i
juny en un format de competició per jornades.
Per aquesta temporada plategem 2 propostes:
•
•

Un torneig de futbol platja de 8 h. (21 de Maig 2017)
Una lliga de 3 jornades de voleibol platja.
o 1ª Jornada: 30 d’Abril 2017
o 2ª Jornada: 14 de Maig 2017
o 3ª Jornada: 28 de Maig 2017
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JORNADES
1a Jornada Diumenge 21 de maig (matí de 9h – 17h)

Torneig Futbol Platja

1a Jornada Diumenge 30 d’abril (matí de 9:30h – 15h)

Voleibol Platja

2a Jornada Diumenge 14 de maig (matí de 9:30h – 15h)

Voleibol Platja

3a Jornada Diumenge 28 de maig (matí de 9:30h – 15h)

Voleibol Platja

8:30h – 9:00h

HORARI JORNADA TIPUS – FUTBOL PLATJA
Arribada equips (els equips s’han de presentar a la carpa
d’organització 30’ abans del partit i presentar les fitxes d’equip)

Inici: 9:00h –
14:00h

Inici de la competició:
Partits de futbol platja de 2 parts de 12’ amb 3’ de descans, i 3’ entre
partits.
10 Partits per pista en aquesta franja horària (FASE DE GRUPS)

14h – 15h

Descans per dinar

15:00h –
17:00h

Inici de la competició:
Partits de futbol platja de 2 parts de 12’ amb 3’ de descans, i 3’ entre
partits.
4 Partits per pista en aquesta franja horària (FASE FINAL)

17:00h

Entrega de PREMIS i COPES PELS CAMPIÓNS

9:00h - 9:30h –

HORARI JORNADA TIPUS – VOLEIBOL PLATJA
Arribada equips (els equips s’han de presentar a la carpa
d’organització 30’ abans del partit i presentar les fitxes d’equip)

Inici: 9:30h –
14h

Partits de voleibol de 13’ per partit, 2’ per canvi d’equips: 20 partits
(7 camps)

14:30h

Finalització de la jornada
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INSCRIPCIONS I PREUS
Inscripcions a través de l’aplicatiu informàtic. A la pestanya de l’aplicatiu “Equips” /
“Tots” inscriviu el nou equip amb la modalitat esportiva escollida (Voleibol Platja / Futbol
Platja).
Un cop inscrit l’equp ja podreu introduir als participants. El dilluns previ a la jornada
és el límit per fer una inscripció d’equip en qualsevol modalitat esportiva.
El dimecres anterior a la jornada podreu consultar el vostre calendari amb els
horaris i pistes de joc.
PROPOSTA PREUS 2017
Torneig Futbol platja (8h)
Categoria

Any Naixement

1 Jornada

Aleví

2006-2005

20€/equip

Infantil

2004-2003

30€/equip

Cadet

2001-2002

30€/equip

Juvenil

1999-2000

30€/equip

Junior

1996-97-98

40€/equip

Lliga Jove **

1995 fins 1986

40€/equip

Categoria

Any Naixement

Per Jornada

Aleví

2006-2005

20€/equip

Infantil

2004-2003

30€/equip

Cadet

2001-2002

30€/equip

Juvenil

1999-2000

30€/equip

Junior

1996-97-98

40€/equip

Lliga Jove **

1995 fins 1986

40€/equip

Voleibol platja

**En el cas de la lliga jove es permet un jugador major de 30 anys per equip sempre
que s’hagi realitzat un previ permís a l’organització.
4

SISTEMA DE COMPETICIÓ
VOLEIBOL PLATJA
Temps de joc
Nº de jugadors
Dimensions camp

13’
4c4
Camp de 16x8m (grans)
Camp de 10x5m (alevins)

Format
Fase de grups format lligueta.
Competició
Puntuació: 3p victòria, 2p empat i 1p derrota.
*Confirmarem el format segons les inscripcions dels equips la mateixa setmana.

VOLEIBOL PLATJA
La competició té una duració de 3 jornades. Les dos primeres jornades son Fase de grups.
La 3ª Jornada serà la fase final. Segons la classificació de les dues primeres jornades, es
genererarà un torneig final per l’última jornada.
Puntuació per jornada:
1r: 20p

5è: 10p

9è: 4p

2n: 16p

6è: 8p

10è: 3p

3r: 14p

7è: 6p

11è: 2p

4t: 12p

8è: 5p

12è: 1p

Temps de joc
Nº de jugadors
Dimensions camp
Substitucions

FUTBOL PLATJA
2 parts de 12’
5c5 (4 jugadors + 1 porter)
Camp de 30x20m
Porteria de 5x2m
Il·limitades (3 a 7 jugadors en banqueta)

Format
Fase de grups format lligueta.
Competició
Puntuació: 3p victòria, 2p empat i 1p derrota.
*Confirmarem el format segons les inscripcions dels equips la mateixa setmana.
FUTBOL PLATJA
La competició té una duració d’un dia 8 hores seguides de partits de futbol platja.
Dividim el torneig en dues fases, la 1ª Fase de 9 a 14h del matí, son la fase de grups. Grups
per categories.
La segona fase serà directament les eliminatòries finals per guanyar el campionat de futbol
platja. De 15 a 17h.
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NORMATIVA GENERAL
1. La data límit d’inscripció és el dilluns al matí (màxim a les 13h) abans de la
jornada.
2. Les inscripcions es tramitaran per l’aplicatiu informàtic, inscrivint l’equip i
introduint els participants dintre de cada equip.
3. El pagament dels equips es podrà fer a través de l’ aplicatiu on podeu fer el
pagament via online, transferència bancària o directament a les oficines del CEEB.
No s’acceptaran pagaments el mateix dia de l’activitat.
4. El sistema de competició pot variar en funció del nombre d’equips inscrits però
per norma general es confeccionaran grups de classificació.
5. De cada jornada de voleibol platja sortirà un guanyador per modalitat i categoria, i
una classificació per punts que podreu consultar al instant a la nostra pagina web,
al finalitzar la 2ª jornada, podreu veure els quadrants de les eliminatòries finals.
6. Els horaris de cada jornada els podreu consultar a partir del dimecres abans de
cada jornada per l’aplicatiu o pagina web. On sortirà horari i pista de joc.
7. Els equips s’hauran de presentar a la carpa d’organització 30’ abans del partit i
presentar les fitxes d’equip (Document que podreu imprimir al vostre aplicatiu).
Qualsevol participant que no estigui inclòs a la fitxa d’equip no podrà
disputar els partits.
8. És responsabilitat dels equips consultar el panell de partits a la carpa
d’organització i presentar-se 5’ abans de cada encontre a la pista corresponent. En
cap cas la organització es fa responsable de perseguir els equips.
9. Si un equip no es presenta al terreny de joc passats 5’ de l’hora d’inici l’encontre es
donarà per guanyat a l’equip rival.
10. Tots els participants han de jugar amb samarreta. (recomanem l’ús de visera o
gorra i que cada participant utilitzi protecció solar).
11. En cas que algun esportista es fes mal recomanem al responsable que es presenti a
la carpa d’organització.
12. El material esportiu està reservat per a disputar els partits.
13. La organització no es fa responsable dels objectes personals dels participants, per
tant demanem als equips que tinguin cura de les seves pertinences en tot moment.
En cas de pèrdua, l’organització tindrà un espai d’objectes perduts.
14. Per últim, demanem la col·laboració de les entitats i sobretot dels seus
participants, per no embrutar la platja, i recollir la seva pròpia brutícia.
RECOMANACIONS
•
•
•
•
•
•

Portar protecció solar per a evitar cremades
Portar roba esportiva adequada per estar a la platja
Portar una pilota per escalfar i/o jugar fora de pista
Evitar portar objectes de valor que es puguin perdre
No molestar als banyistes i Recollir tot el que embrutem.
Respectar els camps de joc i els horaris dels partits
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