
 

  

El període d’inscripció a la Copa CEEB “Mundo Deportivo” és des del dia 10 

d’octubre fins el 11 de novembre. 

La inscripció té un preu de 6€ per equip i l’ha de tramitar l’Entitat a través de 

PlayOff, accedint a la pestanya Equips -- Tots - Base de Dades, seleccionant 

l’equip en qüestió i clicant [Desar i inscriure a una lliga]. Finalment inscriure 

l’equip a l’activitat “Copa CEEB 22-23”. 

COPA CEEB “Mundo Deportivo” 
Curs 2022-23 

Vols jugar una competició amb format eliminatòria amb 

Fase Final al CEM La Mar Bella? Juga la Copa CEEB 

“Mundo Deportivo”! 

La Copa CEEB “Mundo Deportivo” és una competició paral·lela a les lligues 

regulars del CEEB. Els equips campions de cada modalitat i categoria es 

classifiquen per les Finals Nacionals de la UCEC.  

És requisit per a poder participar en aquesta competició ser una entitat donada 

d’alta al CEEB i competir a la lliga regular.  

 

Calendari 
 

El sorteig s’efectuarà el proper dia 16 de novembre de 2022, el podeu 

seguir a la nostra pàgina web: https://ceeb.cat/copa-ceeb/ 

Fase Prèvia (FP): 

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

Els partits de la FP en les categories Cadet i Juvenil s’han de jugar entre 

el dia 17 de novembre 2022 i el dia 19 de desembre de 2022. El dia 

21 de desembre de 2022 es comunicaran els equips que jugaran la 

Fase Final. 

En les categories Benjamí, Aleví i Infantil s’han de jugar entre el dia 

17 de novembre de 2022 i el dia 10 de febrer de 2023. El dia 14 de 

febrer de 2023 es comunicaran els equips que jugaran la Fase Final. 

Fase Final (FF): 

CATEGORIES DATA LLOC 

Cadet - Juvenil 14/15 de gener de 2023 
CEM La Mar 

Bella  Benjamí - Aleví - Infantil 18/19 de febrer de 2023 

 

La Copa CEEB “Mundo Deportivo” 
 

 
 
 
 
 

Inscripcions 
 

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


 

Categoria Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil 

Any 2013-2014 2011-2012 2009-2010 2007-2008 2005-2006 

Subcat. Mixt Femení Mixt Femení Mixt i Fem. Mixt i Fem. Mixt i Fem. 

Bàsquet ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Futbol 5 ٧ ٧ ٧ ٧ ٧  ٧ 

Futbol 7 ٧ ٧ ٧ ٧  ٧  

Voleibol ٧ ٧ ٧  ٧  ٧ 

Handbol ٧ ٧  ٧ 
   

Preus Copa 

CEEB 

Benjamí - 

Aleví 
Infantil Cadet Juvenil TJ 

Bàsquet (FP) 22 € 23 € 24 € 25 € 1 TJ + 1 Ta 

Bàsquet (FF) 35 € 37 € 39 € 41 € 2 TJ + 1 Ta 

Futbol 5 21 € 23 € 25 € 30 € 2 TJ 

Futbol 7 14 € 16 € 18 €  1 TJ 

Voleibol 22 € 24 € 25 € 31 € 2 TJ 

Handbol 22 €    2 TJ 

Categories i edats 
 

           Contacte 
 
 Per més informació consulta el nostre espai web: 

https://ceeb.cat/copa-ceeb/  
o les nostres xarxes socials “El Consell” (Facebook i Instagram). 
 
També pots contactar amb el Departament d’Esports d’Equip: 
mitjançant e-mail: competicio@ceeb.cat o el telèfon: 93.511.21.13 
(horari d’atenció de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h). 

Tarifes tutors/es de joc 

La Copa CEEB “Mundo Deportivo” es juga amb els reglaments de joc de la lliga regular 

del CEEB. En cas d’empat, cada modalitat esportiva té el seu criteri de desempat: 

 F5 – F7 – HAN: pròrroga de 5 minuts. En cas de seguir en empat, es resoldrà amb 

una tanda de penals: 3 penals per equip amb els o les participants que han 

finalitzat el temps reglamentari. 

 BQ: pròrroga de 5 minuts. En cas de seguir en empat, es jugarà una altre pròrroga. 

 VLY: avantatge de 2 punts.  

Els equips campions de cada categoria jugaran les Finals Nacionals de la UCEC 
amb el reglament específic de la UCEC.  

Reglament de joc 

 
* El preu especifica l’import a compensar per a cada equip (desplaçament inclòs). Cada TJ rebrà la 

compensació d’un equip.  

*En el BQ, l’import de la Taula és de 19€ en FP, que sortirà de l’import total del o la TJ; i de 20€ en 

FF, que sortirà del rebut de cada TJ (10€ de cada rebut). 

*En cas de pluja, cada equip fa una compensació al o la TJ de 8€, en concepte de suspensió per 

pluja. El comprovant del rebut serà el full de suspès per pluja. 
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