
 

 

 

 

La Copa CEEB és una competició paral·lela a les lligues regulars que agafa el relleu de 
les eliminatòries prèvies dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) que el CEEB 
organitza des de fa anys. 

 

Els equips campions de cada modalitat i categoria, participaran a les Finals (JEEC). 

 

Poden participar en aquesta competició totes les entitats donades d’alta al CEEB. 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

La inscripció és de 5€ per equip i s’ha de realitzar a través de l’aplicació del CEEB. 
Haureu d’anar a la pestanya EQUIPS-TOTS, i crear un nou equip ficant com a 
modalitat: Esport- Copa CEEB. 

 

 Full d’equip: Haureu d’assignar els participants que participen a la copa dins dels equips 
que anteriorment heu creat. El dia del partit haureu de presentar el full d’equip 
específic de la Copa CEEB. 

 
 

 
 

 

 

LA COMPETICIÓ 
 

A. Categories i esports 

 
 

Tots els equips han d’ inscriure jugador/es de l’edat de la categoria o en el 
seu cas, d’un any inferior. Tal i com marca la normativa JEEC. 



 

 

 

B. Format i dies de joc 
 

Format d’eliminatòria partit únic a camp de l’equip local (sorteig)**Punt D**. 
 
 

Els partits previs fora de la final a quatre, s’han de disputar: 
 
Vuitens i Quarts de Final: del dia 9 de desembre al dia 21 de desembre 2019.  
 

FINALS A QUATRE: 10, 11 i 12 Gener 2020 al CEM Mar Bella. 

Futbol 5 i Bàsquet: 

• Semifinals i Finals: 11 i 12 de gener 2020.  

Voleibol i Handbol:  

• Semifinals: diumenge 22 de desembre 2019. 

• Finals: diumenge 12 de gener 2020. 

Futbol 7: (Camp CEM La Marbella). 

• Semifinals i Finals: 11 i 12 de gener 2020.  

 

Els acords de dies i horaris de joc hauran de tramitar-se a través de l’aplicatiu 
informàtic: un equip envia la proposta i l’altre l’haurà d’acceptar. 

 

C. Distribució i tarifes dels Tutors de Joc 

 

Preus Copa 
CEEB 

Benjamí i  

Aleví 
Infantil Cadet Juvenil 

Bàsquet 34,20 € 36 € 37,80 € 39,60 € 

Futbol 5 19,60 € 21,60 € 23,70 € 28,30 € 

Futbol 7 22,80 €    

Handbol 20,60 €    

Voleibol 20,60 € 22,70€ 23,70 € 29,40€ 

 
* En tots els partits hi haurà arbitratge doble, cada entitat abonarà un rebut a cada tutor/a de 
joc abans d’iniciar els partits. 

 



 

 

 

En cas de pluja, cada TJ haurà de cobrar 8€ en concepte de suspensió. 

El comprovant de pagament, igual que en els partits de la competició regular, serà el 
full de suspensió per pluja. 

D. Sorteig: 

El sorteig s’efectuarà el proper dia 3 de Desembre 2019, el podeu seguir a la nostra pàgina 
web: https://ceeb.cat/copa-ceeb/ 

 

E. Reglament de joc 

 
La Copa CEEB es jugarà amb els mateixos reglaments de joc als de la lliga regular. 
 
En cas d’ empat, depenent de la modalitat esportiva hi haurà diferent criteri per 
resoldre la classificació: 

 

• Futbol 5, Futbol 7 i Handbol: si el balanç del partit surt empat a gols. Es resoldrà 
amb una pròrroga de 5 minuts, si continua es resoldrà amb una tanda de penals: 
3 penals per equip dels jugadors que han finalitzat el temps reglamentari. 

 

• Bàsquet: si el partit finalitza en empat es resoldrà amb una pròrroga de 5 
minuts. 

 
• Voleibol: Igual que la competició regular. 

 

https://ceeb.cat/copa-ceeb/

