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CALENDARI 
 
Es celebren dues Competicions de quatre jornades cada una i una Trobada en Família. 
Competició Individual: 3 Fases + Fase final 
Competició per Equips: 3 Fases + Fase final 
Trobada en família: 1 jornada 
 
*Consultar el Calendari de les competicions al nostre espai web. 

 
CATEGORIES 
 
Pre-benjamí  anys 2009 i 2010  1r i 2n Primària 
Benjamí  anys 2007 i 2008  4rt i 3r Primària 
Aleví    anys 2005 i 2006  6è i 5è Primària 
Infantil   anys 2003 i 2004  1r i 2n E.S.O 
Cadet   anys 2001 i 2002  3r i 4rt E.S.O 
Juvenil   anys 1999 i 2000  1r i 2n de Batxillerat  

 
ASPECTE ECONÒMIC 
 
El pagament es farà a través de l’Aplicatiu de llicències del CEEB mitjançant una targeta 
bancària de crèdit, dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el comprovant.  
 
Serà imprescindible realitzar el pagament (llicència, assegurança i inscripció per 
participant) abans de la celebració de la competició.       
 
 

 INSCRIPCIÓ ENTITAT       1,00€       
 

 LLICÈNCIES   
 

Llicència esportiva vigent per participants nascuts els anys 1999-2007  5,50€ 
Llicència esportiva vigent per participants nascuts els anys 2009-2010  1,00€ 
Llicència de delegat/a o entrenador/a      5,00€  
 

 ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA 
 

*L’assegurança és un pagament únic i anual, si l’esportista participa a altres esports amb el 
Consell, queda subvencionada.  
  
Assegurança d’ esportistes nascuts l’any 2009 i 2010    1,00€     
Assegurança d’ esportistes nascuts del 1999-2007     3,00€ 
Assegurança d’ esportistes nascuts el 1997 i anteriors    16,00€ 
Assegurança de delegat/a o entrenador      5,50€ 
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 INSCRIPCIONS 

 
Inscripció per esportista Competició Fase Individual i Fase d’Equips   12,00€ 
 
Inscripció per parella Trobada en Família        10,00€ 
*(pagament únic, inclosa l’assegurança de la parella, la llicència i la inscripció)   
 
La Organització es reserva el dret d’anul·lar la Trobada en Família, si el dia de la data 
límit d’inscripció no hi ha un mínim de 12 parelles apuntades. 
 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 
 

 Data límit d’inscripció Competició Individual: Dimarts 8 de novembre de 2016 
 Data límit d’inscripció Trobada en Família: Dimecres 11 de gener de 2017 
 Data límit d’inscripció Competició per Equips: Dimarts 14 de febrer de 2017 

 
 

HORARI 
 
17:45h – Obertura de portes, escalfament jugadors/es i confirmació assistència. 
18:15h – Reunió entrenadors/delegats a taula d’Organització 
18:25h – Presentació/desfilada entitats 
18:30h – Inici competició 
20:30h – Fi competició 
*a excepció de les fases finals que l’hora de finalització de l’esdeveniment és a les 21:00h 
 
La competició començarà els divendres a les 18:30h.  
 
És obligatori que tots els participants estiguin al lloc de joc de l’encontre, mínim 20 minuts abans 
de la Presentació i desfilada d’entitats. 
 

ADREÇA DE LLOC  
 
Pista 1 del Complex Esportiu Municipal La Mar Bella, Avinguda Litoral mar, 86-96 
Ronda Litoral (sortida 24) / Metro L4 Poblenou / Bus H16 o V27 
Pàrquing de pagament a dintre la Mar Bella i Pàrquing de franc a 150m  
 
  

 


