NORMATIVA ESPECÍFICA COPA CEEB 2022
Per a Entitats
1.- Tots els equips hauran d’estar a la pista de joc 30 minuts abans de l’hora d’inici del
partit. Si a l’hora d’inici del partit no es trobessin al camp, el perdrien.
2.- Només arribar s’hauran de presentar al responsable del CEEB, o als i les Tutors/es
de Joc. Es mostraran les llicències, via APP, per a poder preparar acta partit.
Les llicències són les mateixes que a la fase de competició normal (1a i 2a Fase)
i es poden mostrar tant amb l’APP com amb el document imprès.
No hi ha llicències específiques per a la Copa CEEB.
3.- En cas de coincidència en el color de les samarretes, serà l’equip local, anomenat en
primer lloc, qui canviarà de color (l’equip local ha de dur pitralls).
4.- Ambdós equips hauran de portar pilotes per a realitzar el seu escalfament. Serà
obligatori presentar una pilota oficial del CEEB en condicions als i les TJ per a jugar el
partit. El CEEB només posarà la pilota oficial a la fase final (semifinals i final) al CEM Mar
Bella.
5.- El rebut dels i les TJ serà abonat per ambdós equips durant el descans del partit. Per
tal de facilitar la gestió del rebut, aconsellem portar l’import exacte.
En tots els partits de la Copa CEEB es juga mínim amb 2 TJ. En cap cas, hi ha un
o una TJ principal i un secundari, sinó els dos o dues disposen del mateix rang.
Tant en la fase prèvia com en la fase final es juguen amb dos a les modalitats de Futbol
5, Futbol 7, Voleibol i Handbol. En el cas del Bàsquet es juga amb TJ i Taula oficial a la
fase prèvia i amb 2 TJ i Taula oficial a la fase final.
Preus Copa
CEEB

Benjamí
- Aleví

Infantil

Cadet

Juvenil

Tutors/es de Joc

Bàsquet (FP)

22 €

23 €

24 €

25 €

1 TJ + 1 Taula

Bàsquet (FF)

35 €

37 €

39 €

41 €

2 TJ + 1 Taula

Futbol 5

21 €

23 €

25 €

30 €

2 TJ

Futbol 7

14 €

Voleibol

22 €

Handbol

22 €

2 TJ
24 €

25 €

31 €

2 TJ
2 TJ

*El preu especifica l’import a compensar per a cada equip i el desplaçament està inclòs.
Així cada TJ rebrà la compensació d’un equip.
En el cas del Bàsquet, l’import que ha de rebre la Taula és de 19€ en la fase prèvia i de 20€ en la fase final.

En cas de pluja, cada equip fa una compensació econòmica al o la TJ de 8€, en
concepte de suspensió per pluja. El comprovant del rebut, igual que en la fase de
competició normal, serà el full de suspès per pluja.
6.- Tots els partits de la Copa CEEB s’atendran a la normativa establerta de cada
modalitat esportiva. Excepte aquelles modificacions descrites a continuació:
No està permès la participació a la Copa CEEB de jugadors o jugadores majors
de l’edat marcada per la categoria. Per exemple, un o una participant de l’any 2009 no
podrà participar amb l’equip de categoria Aleví.
Està permès la participació conjunta de jugadors o jugadores de la mateixa
categoria d’una entitat a la Copa CEEB que participen en diferents equips a la fase de
competició normal. Per exemple, poden participar a un partit un o una participant de
l’equip “A” i un o una de l’equip “B”.
7.- Els horaris dels partits de la fase final al CEM Mar Bella són horaris estimats, el partit
no començarà abans de l’hora marcada. Sempre es pot demorar el temps dels partits al
realitzar-se desempats. El temps màxim d’escalfament a pista és de 10 minuts en totes
les modalitats.

Per a Tutors i Tutores de Joc
1.- Els i les TJ s’hauran de presentar a la pista de joc 30 minuts abans de l’hora d’inici
del partit.
2.- Els i les TJ hauran de portar el seu uniforme oficial (xandall més polo Joma)
3.- La sortida a pista serà conjunta entre els equips i els i les TJ. Tots i totes les
participants s’hauran de saludar, si el Manual de Procediments Covid ho permet.
4.- Es procedirà a la revisió de llicències de tots i totes les participants, responsables
d’equip (tècnic/a, auxiliar i delegats/des), abans de l’inici del partit.
5.- Els resultats s’han d’actualitzar a Playoff abans de sortir de la pista de joc. Les actes
s’hauran d’adjuntar correctament.
6.- El rebut dels i les TJ serà abonat per ambdós equips durant el descans del partit. Per
tal de facilitar la gestió del rebut, aconsellem portar canvi. Els partits de la Copa estan
exempts de Drets de TJ.

REGLAMENT DE JOC
Tots els partits de la Copa CEEB s’atendran al Reglament específic de cada modalitat
esportiva. El mateix Reglament utilitzat per a la fase de competició normal.
Excepte especificació descrita a continuació:
En cas d’empatar al finalitzar el temps o puntuació reglamentària, si l’eliminatòria està
empatada, s’haurà de seguir amb el partit segons cada modalitat:
.- Futbol 5 / Futbol 7 / Handbol:
.- Es prolongarà el partit amb un període de 5 minuts, sense descans i amb sorteig
previ d’elecció de camp.
.- En cas d’empat a la pròrroga es procedirà al llançament de penals. De la
següent manera:
Es llançaran 3 penals alternativament pels cinc jugadors que finalitzin el partit en
pista.
En cas d’empat es seguiran llançant fins que un dels dos equips falli. Primer els
dos jugadors restants que estiguin a la pista (llançaran tots els jugadors inscrits
a l’acta. El mateix jugador no podrà repetir fins que hagin xutat tots).
El porter podrà intercanviar el seu lloc amb un altre porter en qualsevol moment.
Podran intervenir en els llançaments de Penal, tots els jugadors inscrits a l’acta
que no hagin estat expulsats, o retirats del joc.
.- Bàsquet:
.- Es prolongarà el partit amb un període de 5 minuts, sense descans i mantenint
el camp que s’estava jugant.
.- En cas d’empat al finalitzar el període extra, es procedirà a un altre període de
5 minuts. Fins a finalitzar un període extra sense empat.
.- Voleibol:
.- Es prolongarà el partit fins a una diferència de puntuació de 2 punts, per així
finalitzar el set.

