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1) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Durant el curs, el CEEB organitza el Campionat Escolar
de Judo en format de Lliga i dividit en 3 fases:
• 1a Ronda
• 2a Ronda
• 3a Ronda
*Per motius de participació, es celebren dues jornades
per ronda i s’organitzen en funció de les categories.
*Si voleu conèixer el Sistema de Competició i la
normativa, us podeu descarregar el Reglament Tècnic a
la nostra pàgina web a l’apartat de “Judo”.

2) CALENDARI
El Calendari es presenta a principi de curs i es penja a la nostra plana web:
www.ceeb.cat. El podreu trobar a la pestanya d’Esports – Esports Individuals – i clinant
a sobre de la modalitat que us interessi. Un cop dintre, trobareu el calendari en format
PDF. A aquest document també hi trobareu la data límit d’inscripció de totes les
competicions i activitats.
3) CATEGORIES
Categoria CEEB

Any naixement

Curs

Edat

Pre-benjamí

2012 i 2011

1r i 2n Primària

7i8

Benjamí

2010 i 2009

3r i 4rt Primària

9 i 10

Aleví

2008 i 2007

5è i 6è Primària

11 i 12

Infantil

2006 i 2005

1r i 2n E.S.O

13 i 14

Cadet

2004 i 2003

3r i 4rt E.S.O

15 i 16

Juvenil

2002 i 2001

1r i 2n de Batxillerat

17 i 18
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4) INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

Per donar-se d’alta al CEEB, o per renovar la inscripció de la teva entitat, ja siguis d’un
consell de Barcelona o de fora, trobaràs tota la informació de les passes a seguir al
document “Protocol Entitats” que està penjat a la nostra plana web: www.ceeb.cat.
5) INSCRIPCIONS PARTICIPANTS
Les inscripcions es tramiten mitjançant la nostra “Aplicació de Llicències”. Recordeu que
totes les entitats disposeu d’un nom d’usuari i contrasenya.
A la nostra web, trobareu manuals que us ajudaran i guiaran pas a pas per poder
tramitar les llicències i inscripcions dels participants i tècnics de la vostra entitat.
Aquest curs, serà requisit imprescindible presentar les llicències dels
esportistes, tècnics, auxiliars i/o delegats impreses a totes les competicions
i/o trobades. Recordeu que per poder imprimir les llicències, han d’estar
pagades abans del dia de la competició.
6) ASPECTE ECONÒMIC
Tots els participants han de pagar de manera individual una assegurança i una
llicència, la suma d’aquests dos conceptes és l’anomenada Llicència esportiva.
ENTITATS BARCELONA

LLICÈNCIA ESPORTIVA
ASSEGURANÇA LLICÈNCIA
Esportistes nascuts 2011, 2012 i 2013
1,50 €
1,00 €
Esportistes nascuts entre 2010-2001
4,00 €
6,80 €
Tècnic/Auxiliar/Delegat
6,20 €
6,80 €
Esportistes majors de 18 anys
25,00 €
15,00 €

TOTAL
2,50€
10,80€
13,00€
40,00€

*L’assegurança és un pagament anual i únic, si l’esportista participa en altres esports
amb el CEEB, aquesta queda subvencionada.
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LLICÈNCIA ESPORTIVA

ENTITATS CONSELL EXTERN

*ASSEGURANÇA LLICÈNCIA TOTAL
Esportistes nascuts posterior al 2011
Esportistes nascuts entre 2001-2010
Tècnic/Auxiliar/Delegat
Esportistes majors de 18 anys

subvenció
subvenció
subvenció
subvenció

10,00
10,00
10,00
10,00

€
€
€
€

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

*Els i les participants d’un consell de fora, hauran de pagar l’assegurança al seu
consell corresponent, és per això que quan tramitin la Llicència esportiva amb el
CEEB, la part de l’assegurança quedarà subvencionada.
Finalment, en funció de la modalitat, s’ha de realitzar la inscripció d’aquesta, que en
aquest cas, és a nivell individual.

Inscripció per esportista

INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ
Campionat Escolar de Judo
13,00€

7) HORARIS I ADREÇA DEL LLOC
Les jornades es celebren en dissabte i en horari de tarda i la convocatòria s’envia per
correu electrònic als responsables de les entitats.
La localització és el CEM La Mar Bella (Avinguda Litoral, 86-96, 08005 Barcelona). Al
Calendari també podeu trobar tota aquesta informació.
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