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2ª TROBADA DE MINIVOLEI BENJAMÍ/ALEVÍ

2 d'Abril de 2011

Normativa general:
La trobada de minivolei del proper dia 2 d'Abril tindrà lloc al Poliesportiu
OLIMPIC de la Vall d'Hebron (Passeig Vall d'Hebron nº177 davant de l'Hospital
de la Vall d'Hebron)
*L'hora d'arribada de tots els equips serà a les 10:00h. S'haurà de respectar
aquest horari ja que els partits començaran puntualment a les 10:30. En cas
que s'endarreris al principi, hi hauria d'haver canvis a tot l'horari previst.
La jornada es clausurarà a las 13:00h.
*Tots els participants romandran a peu de pista durant tota la jornada, per tal
d'estar preparats en tot moment, i per veure als seus companys que juguen.
*Es demana que els participants estiguin supervisats (sobretot quan no juguen)
pel seu responsable. En cas que no sigui possible, s'haurà de comunicar a
l'organització.
Si en alguna situació no hi pot assistir una persona responsable, aviseu amb
antelació per tal que se'ls pugui assignar un monitor.
*Serà necessària la inscripció a l'aplicatiu del CEEB dels jugadors participants
per tal que tots estiguin assegurats durant la trobada.
-Aquells jugadors que ja estiguin inscrits a l'aplicatiu només s'hauran de crear
a l'apartat d'EQUIPS un nou equip on poden afegir tots els jugadors d'una
mateixa categoria, com a equip de TROBADES de VÒLEI.
-Aquells jugadors que no estiguin inscrits a l'aplicatiu també s'hi hauran
d'inscriure. Si es troba molta dificultat us demanem que envieu al CEEB un llistat
amb el nom del club o escola i el NOM i COGNOMS de tots els participants i els
seus CATSALUTS, avans de divendres a la tarda.
Totes les mutues a les trobades seran totalment gratuïtes, ja que estaran
incloses en els 15€ de la inscripció, i tindran validesa duran tot l'any per totes
les trobades del CEEB.
*Abans de divendres s'enviaran els quadres amb els horaris de la jornada. Tant
mateix, l'horari d'arribada serà per a tothom a les 10:30h.
*Els pares o acompanyants hauran de romandre a les grades. En cap cas
baixaran a la pista. Només els participants i els responsables dels equips tindran
accés a la pista.
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*L'hora prevista de finalització serà a les 13:00 del migdia.
NORMATIVA DE COMPETICIÓ:
− La trobada estarà dividida en diferents categories:
GRUP 1: PREBENJAMÍ (un sol grup)
-1ª Fase; lligueta tots contra tots.
-2ª Fase; 1er conta 2on, 3er contra 4rt, 5é contra 6é.
GRUP 2: BENJAMÍ (dos grups A i B)
-1ª Fase; lligueta tots contra tots cada grup.
-2ª Fase; creuaments de grup, més finals.
GRUP 3: ALEVÍ (dos grups A i B)
-1ª Fase; lligueta tots contra tots cada grup.
-2ª Fase; creuaments de grup, més finals.
− Els grups seran els següents:
−
GRUP 1: PREBENJAMÍ
1 Escola Mare Nostrum -CVVH
2 CV Vall Hebron 2
3 DSB Colegio Aleman
4 STA Caterina de Siena
5 PIA Granollers 'A'
6 PIA Granollers 'B'
GRUP 2: BENJAMÍ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Grup 'A'

STA Teresa de Lisieux 'A'
PIA Granollers 'B'
Volei Vilassar (CEM) 'A'
DSB Colegio Aleman de Barcelona
CEIP Pau Casals 'B'
CV Vall d'H ebron '1'

Grup 'B'

STA Teresa de Lisieux 'B'
PIA Granollers 'A'
Volei Vilassar (CEM) 'B'
Volei Vilassar (CEM) 'C'
CEIP Pau Casals Mixte
COL. STO. Angel (CEBLL)
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GRUP 3: ALEVÍ

Grup 'A'

1
2
3
4
5

Roca 'A'
CV Vall d'H ebron 'A'
PIA Granollers 'B'
SANT Josep Oriol
Volei Vilassar (CEM)

1
2
3
4
5

Roca 'B'
CV Vall d'H ebron 'B'
PIA Granollers 'A'
CVVH- CEIP Pau Casals
DSB Colegio Aleman de Barcelona

Grup 'B'

• El terreny de joc serà de 12 metres de llarg per 6 metres d'ample. La xarxa
estarà a una alçada de 2 metres.
• Cada grup tindrà assignades unes pistes de joc per a tota la jornada.
• Tots els grups competiran per temps. Seran 10 minuts per partit sense límit de
punts.
• Es jugaran els partits de grup mes les finals entre ells.
• Els canvis seran lliures sempre que es completi una rotació.
• La normativa del CEEB aleví/benjamí serà la utilitzada, exceptuant les
particularitats sobre els canvis i la puntuació esmentats abans.
• Les categories prebenjamí es veuran afectades per alguns canvis respecte a la
normativa del CEEB aleví/benjamí:
Es podrà dur a terme una retenció en el primer o segon toc de cada jugada,
sempre que la pilota es quedi al propi camp.

