JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
CURS 2016 – 2017
TROBADA NACIONAL
HANDBOL BENJAMÍ MASCULÍ - FEMENÍ
CONSELL ESPORTIU
ORGANITZADOR
DATA

LLOC DE LA TROBADA

Consell Esportiu del Baix Penedès
Carretera Sant Vicenç, 71-79. El Vendrell.
626141322
cebaixpenedes@gmail.com - www.cebp.cat
Dissabte 3 de Juny de 2017
Pavelló Municipal del Vendrell
Av. Camp d'Esports, 36-38
Pavelló Complex Esportiu Club Tennis Vendrell
Carretera de Sant Vicenç, 71-79
43700 El Vendrell

INSCRIPCIONS

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
Full inscripció (annex 1)
- Data màxima inscripció: Dilluns 29 de Maig.
- Procediment de la inscripció: Enviar per correu electrònic a
cebaixpenedes@gmail.com i en còpia a sandra@ucec.cat
- Per confirmar les inscripcions cal fer el pagament
corresponent de 75 € (per equip), especificant el Nom de
l'equip i el Consell Esportiu d’origen al compte corrent
següent:
ES78 0182 8361 290200232829

DOCUMENTACIÓ

- Cal adjuntar l'acceptació de normativa signada
Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet
d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel
Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment
de qualsevol membre de l’organització.
ASPECTES TÈCNICS

NORMATIVA /
CONVOCATÒRIA

Convocatòria de la TN... (annex 2)

- Hora arribada esportistes:
45 minuts abans del començament del seu partit.
- Horari inici competició:
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
A partir de les 9:00 hores.
- Horaris de la competició/calendari de competició:
Matí o Matí - Tarda
L’objectiu de la jornada serà únicament lúdic. No es
realitzarà classificació de cap tipus durant la jornada. Ni en
CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE
referència al resultat dels partits, ni de valors.
PUNTUACIÓ
No obstant, en cas d'una situació d'especial rellevància de
valors, es farà un reconeixement exprés.
ALTRES
Davant de qualsevol accident que requereixi atenció mèdica,
ASSEGURANÇA MÈDICA
cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el protocol
marcat per la pròpia assegurança mèdica.
S'enviarà als equips inscrits un dossier informatiu sobre
ALTRES
temes importants de la trobada nacional (com arribar, on
dinar, telèfons dels responsables, etc...)
Trobareu tota la informació a:
MÉS INFORMACIÓ
www.ucec.cat
Col·labora:

Logos col·labora

