VIII Torneig Pilar Villanova (2021):

El torneig Pilar Villanova és una jornada gratuïta de competició d’esport femení
de tipus poliesportiu que organitza el CEEB amb l’ajuda de la família Villanova.
Es celebra el dia 16 d’octubre a les instal·lacions del CEM La MarBella i es
competeix en les disciplines de Basquet, Voleibol, Futbol 5 i Handbol en la
categoria d’Aleví.
El torneig rep el nom de Pilar Villanova, qui va ser membre del Comitè de
Competició de Bàsquet del CEEB i amb una llarga trajectòria vinculada al basquet
femení, sobretot al Club Joventut de Badalona.

Condicions de participació:
El torneig és gratuït. Poden participar les entitats que vulguin, sempre que
col·laborin amb el CEEB, realitzant el procés d’inscripció corresponent.
Les inscripcions es faran a través del PlayOff, on s’obrirà una inscripció al torneig
i els equips interessats s’hi hauran d’apuntar.

Horaris:
La competició serà el dia 16 d’Octubre, la jornada total serà de 09:30 a 14:30.
Es citarà a TOTS ELS EQUIPS A LES 09:30, per celebrar la cerimònia d’obertura i
la presentació dels equips.
En acabar la presentació dels equips tindran lloc els parlaments a càrrec d’una
jugadora, una tutora de joc, una aficionada i una tècnica. Tot seguit s’iniciarà
l’escalfament dels primers partits.
Els primers partits començaran a les 10:00 i els últims acabaran a les 14:00. A
aquesta hora es farà l’entrega de premis.
Els partits seran de 75 minuts en total (contant temps entre quarts i mitja part)
menys els d’handbol, que seran de 50/60 minuts.
L’accés de les jugadores i cos tècnic es realitza per fora del pavelló, per la rampa
que hi ha a la terrassa de la instal·lació, on hi haurà una carpa d’organització.
L’accés del públic es realitzarà per la porta de recepció del pavelló.

A les 14:30 amb els premis ja entregats els equips aniran sortint del pavelló per
on han entrat.
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La competició és triangular, és a dir que de cada disciplina esportiva hi ha d’haver
3 equips que competiran entre ells (un total de 2 partits per equip). D’aquests
partits sortirà una classificació de 1r a 3r.
És jugarà a les 4 pistes alhora, una destinada a cada esport. Els partits aniran
amb sincronia.
Normativa / Reglament:
Els partits es disputaran en franges de 75 minuts en tots els esports menys
l’handbol que seran d’una hora o 50 minuts cadascun.
Abans de cada partit hi haurà un escalfament de cinc/deu minuts, per tant, els
equips han d’estar a pista 10 minuts abans de que finalitzi el partit anterior per
tal de poder fer l’escalfament.
Els partits es jugaran amb normativa CEEB, sumant-hi algunes característiques
del torenig:
El temps serà corregut en tots els quatre períodes.
Només es pararà el temps en cas d’incident greu i/o concedeixi el tutor de joc.
El descans entre quarts és d’un minut i a la mitja part de cinc.
En el cas del voleibol no hi ha descans entre sets.
No hi ha temps morts.

En cas d’empat no hi pròrroga. Es decidirà a través de:
1.
2.
3.
4.

Diferència de punts a favor i en contra.
Punts a favor.
Equip amb menys faltes personals.
Tirs lliures.

