
 

 

 
TROBADA NACIONAL VOLEIBOL BENJAMÍ 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2016/2017 
 

 
Organitzador: 
Consell Esportiu del Maresme 
93 757 01 39 
www.cemaresme.cat 
cemaresme@cemaresme.cat 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i el CV Mataró. 
 
Lloc: 
Poliesportiu Euskadi  - C/ Euskadi, s/n – Mataró (Maresme) 
 
Data: 
Dissabte, 27 de maig de 2017  
 
Condicions de participació: 
Els equips hauran de formalitzar la inscripció (mitjançant la seva ATCE o consell) i presentar el 
carnet d’esportista i/o entrenador/delegat, als responsable del CE del Maresme. 
 
Funcionament de la Trobada: 
La Trobada serà lúdica i no competitiva, no hi haurà cap classificació final ni premis en funció dels 
resultats. Durant la jornada es combinaran partits de minivolei, amb jocs i altres activitats.  
Tots els nens/es participaran a tots els partits.  
 
Equips participants: 
 
 
 

TERRITORIAL EQUIP CONSELL ESPORTIU 1r TRIANGULAR 

BCN CIUTAT CV VALL D'HEBRON CEEB  CAMP 1 A 

BCN COM 4 SANT GERVASI VALLÈS ORIENTAL CAMP 1 B 

CE ORGANITZADOR CV MATARÓ 2 MARESME CAMP 1 C 

BCN COM 3 CV PREMIÀ DE DALT MARESME CAMP 2 D 

CE ORGANITZADOR CV MATARÓ 1  MARESME CAMP 2 E 

LLEIDA CECELL SEGRIÀ CAMP 2 F 

BCN COM 1 CV MARTORELL BAIX LLOBREGAT CAMP 3 G 

CE ORGANITZADOR CV VILASSAR MARESME CAMP 3 H 

CE ORGANITZADOR GEM MARESME CAMP 3 I 

 



 

 
 
 
 
Horari  
 
10:30  Reunió dels organitzadors amb els responsables de cada escola o entitat, on 

s’explicaran els detalls de la trobada i és lliurarà, a cada equip participant, un petit 
dossier amb la normativa especifica de l’activitat, els horaris dels partits, els rivals i 
les diferents activitats lúdiques i jocs. 

 
10:40  Inici Fase 1: 3 triangulars segons quadre 

Es jugaran 3 sets/parts (15 punts) a cadascun dels partits, en aquesta primera fase 
cada equip jugarà 2 partits i un total de 6 sets/parts. 
 

12:00   Final Fase 1 – temps lliure 
 
12:15 Inici Fase 2: 3 triangulars  

Es jugaran 3 sets/parts (15 punts) a cadascun dels partits, els nous grups es faran 
per tal que tots els equips juguin contra nous contrincants.  
En aquest segon triangular també jugaran els entrenadors/es, que seran 
considerats, un membre més dels equips. A pista només hi podrà haver un adult (si 
un equip té més d’un entrenador, aquests es podran canviar entre ells). Serà 
imprescindible tenir tramitat el carnet d’entrenador /delegat dels JEEC amb la 
corresponent assegurança. 
 

14:00  Cloenda i Lliurament d’obsequis a tots els participants. 
 
 
Altres informacions 
 
Mentre es juguen els triangulars, els equips que descansen tindran a la seva disposició la zona de 
jocs, aquests podran tenir relació directe amb el voleibol (volei terra) o no.  
 
Els entrenadors/delegats estaran amb els seus equips en tot moment, també a la zona de jocs. 
 
Tot i no haver-hi premis per resultats, l’organització podrà lliurar premis de Valors, a qualsevol dels 
participants a títol col·lectiu o individual, per tal de reforçar i destacar aquelles accions que 
mereixin ser reconegudes. 
 
 
 
 


