
 
 

        
   

 

 

 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

CURS 2017 – 2018 
FINAL NACIONAL DE FUTBOL 7  

Benjamí – Masculí i Femení 

CONSELL ESPORTIU 

ORGANITZADOR 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Ctra.N-340, Km.1249 08980 Sant Feliu de Llobregat 

Telèfon: 936852039 

comitè@cebllob.cat / www.cebllob.org  

DATA Data: 3 de juny de 2018 

LLOC DE LA FINAL 

Instal·lacions Esportives Municipals Can Salvi 

C/ Gaspar de Preses s/n, 08740 Sant Andreu de la Barca, 

Barcelona -  https://goo.gl/maps/jUdMiJ4ZF8k  

Telèfon: 936 53 00 51 

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

INSCRIPCIONS 

 

Full inscripció (annex 1) 

Data màxima inscripció: 19/05/2018 

Procediment de la inscripció 

Per confirmar les inscripcions, cada entitat abonarà el 

pagament corresponent de 75 € (per esportista o equip) al 

seu Consell Esportiu, al número de compte: .... .... .... .... 

Aquest ho farà arribar al Consell Esportiu organitzador, 

especificant el Consell Esportiu d’origen. 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

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 FN de FUTBOL 7 BENJAMÍ (Masculí i 

Femení) (annex 2) 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

Hora arribada dels primers equips participants: 8:20h 

Hora inici competició:9:00h 

Els equips han d’arribar 40min abans de l’inici del seu 1r 

partit. 

Tota la informació referent a la jornada vindrà inclosa al 

annex 3 (annex 3) 

CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE 

PUNTUACIÓ 

Esports d’equip o conjunts 

Classificació paral·lela 

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 

Dinar  

1. La instal·lació disposa de servei de Restaurant. 

S’intentarà pactar  un menú que s’haurà de reservar 

abans del dia (xx/xx/xxxx) contactant al següent 

número de telèfon:  

2. Relació de restaurants propers a la instal·lació: 

Zona autocars 

1. Els equips que es desplaçaran amb autocar han 

d’avisar 5 dies abans de la jornada per habilitar una 

zona per poder estacionar.  

MÉS INFORMACIÓ 
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a: 

www.ucec.cat i www.cebllob.cat 
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