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MENUTS I MEDUDETS

ACTUALITAT
A part del model de competició d’esports d’equip que s’ofereix des
del programa dels JEEC, proposem un altre model alternatiu per a totes
aquelles entitats que vulguin prescindir dels resultats i de les
classificacions, la filosofia del CEEB incideix en que els partits d’aquestes
categories no es publiquin classificacions.
La lliga podrà ser setmanal, quinzenal o mensual, i pot anar
complimentada amb les trobades d’iniciació, en les que es reuneixen tots
els equips en un ambient festiu.
Les categories d’aquesta activitat són de 1r i 2n de Primària tot i que
depenent de la modalitat esportiva (si es tracta d’una novetat) es pot
adaptar a la categoria que calgui.

CURS 19/20
Com a novetat d’aquest curs 2019-2020 els encarregats de vetllar
pel bon funcionament dels partits, seran els tutors de joc del CEEB,
que ajudaran als esportistes a entendre la normativa del joc i incidiran
en aspectes de l’educació esportiva: respecte pel rival, joc net,
reglament tècnic, etc.
Tot i això les escoles podran comunicar al CEEB la possibilitat de
xiular els partits una persona de l’entitat local. Hauran d’enviar un correu
a competicio@elconsell.cat demanant aquesta possibilitat.
També fem constar que les escoles que posin partits divendres a
primera hora, no assegurem la designació d’aquests partits fins no haver
tancat la designació dels partits de lliga i que tinguem clar que els
podem assumir.
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El preu d’aquest TJ és de 17 euros. (desplaçament inclòs). El segon
partit consecutiu a 10 euros.

ALTRES
En aquestes lligues, és molt important la vostra implicació, per això us
demanem que ens envieu cròniques, fotos i comentaris per penjar a la
web.

INSCRIPCIONS
S’organitza la 1a Fase que té 7 jornades (grup de 8 a una volta).
En concloure la 1a Fase, s’organitzarà la 2a Fase que té 14 jornades
(grups de 8).
Atentament,

Departament d’Esports d’Equip.

