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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

CURS 2016 – 2017 

TROBADA NACIONAL DE VOLEIBOL BENJAMÍ 

CONSELL ESPORTIU 

ORGANITZADOR 

Consell Esportiu del Maresme 

Plaça Espanya, 1 

08304 Mataró 

www.cemaresme.cat 

cemaresme@cemaresme.cat 

DATA 27 de maig de 2017 

LLOC DE LA FINAL 
Poliesportiu Euskadi de Mataró (Carrer Euskadi, s/n)  

www.google.es/maps/@41.5451012,2.4284066,18.25z?hl=ca 

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

INSCRIPCIONS 

 

Full inscripció (annex 1) 

Data màxima inscripció: 18 de maig 

Procediment de la inscripció: Cal enviar el full d’inscripció a 

cemaresme@cemaresme.cat  

Per confirmar les inscripcions cal fer el pagament corresponent de 

75€ per equip i fer arribar el comprovant de pagament avanç de 

la data límit d’inscripció (16 de maig), especificant el Consell 

d’origen al compte corrent següent: 

ES06 2100 3077 4722 0026 8558 

També caldrà fer arribar signada l’acceptació de la normativa  

 

DOCUMENTACIÓ 

 

Per participar caldrà portar, el dia de la trobada, degudament 

tramitat el carnet d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC, 

segellat pel Consell Esportiu corresponent i el corresponent full 

d’inscripció. 

 

Els tècnics rebran el mateix dia de la jornada un dossier on 

constarà el programa de tota l’activitat i una breu explicació de la 

normativa general que s’aplicarà. 

 

ASPECTES TÈCNICS 

NORMATIVA / 

CONVOCATÒRIA 
Convocatòria de la FN... (annex 2) 

PROGRAMA DE 

L’ACTIVITAT 

La Trobada es celebrarà de 10:30 a 14:00 hores i constarà de 

diverses activitats. 

Els tècnics rebran un dossier a la seva arribada on se’ls informarà 

del funcionament de la jornada. 

CLASSIFICACIÓ I 

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓ 

L’objectiu de la jornada serà únicament lúdic. No es realitzarà 

classificació de cap tipus durant la jornada. Ni en referència al  

resultat dels partits, ni de valors. 

ALTRES 

ASSEGURANÇA MÈDICA 

Davant de qualsevol accident que requereixi atenció mèdica, cal 

informar al Responsable de la Final i/o seguir el protocol marcat 

per la pròpia assegurança mèdica. 

ALTRES 

Què fer i on menjar... 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/vineamataro/index.html..... 

La instal·lació disposa de servei de bar 

MÉS INFORMACIÓ 
Trobareu tota la informació a: 

www.ucec.cat 
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