INICIACIÓ ESPORTIVA
CURS 2013 – 2014

NORMATIVA TROBADES PREBENJAMINES

- Prebenjamí masculí: nascuts els anys 2006 i 2007.
CATEGORIES

- Prebenjamí femení: nascudes els anys 2006 i 2007.
- Prebenjamí mixt: nascuts/des els anys 2006 i 2007.

- Cada centre podrà inscriure els equips que vulgui.
- Cada equip estarà compost per un màxim de 15 jugadors/es.
- A l’acta del partit hi constarà la relació de jugadors/es que
EQUIPS/
NORMATIVA

participaran al partit.
- Es podran fer tots els canvis que es vulguin en el moment que
es donin interrupcions de joc.
- S’aplicarà el reglament establert dels Jocs Escolars de l’Anoia
en cadascun dels esports.

- Tots/es els/les jugadors/es d’un equip portaran l’uniforme
UNIFORME

amb els mateixos colors.
- Cada equip jugarà cada jornada amb un equip diferent i un

SISTEMA
DE JOC

partit de 4 parts de 10’ en cadascun dels esports, no es
comptabilitzarà el resultat.
- Tots els equips participants realitzaran els esports següents:

ESPORTS

•

Futbol sala

•

Mazaball

•

Minibàsquet

•

Cros

•

Minihandbol

•

Minihandbol i futbol sorra.

•

Miniatletisme

- Aquesta activitat és una TROBADA DE CENTRES EDUCATIUS.
La trobada és una activitat educativa i participativa i com a tal
FILOLOFIA

NO hi ha marcador ni resultats.
- Els pares tenen un paper molt important i moltes tasques a
fer en aquestes trobades: ACOMPANYAR, ANIMAR i DONAR
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SUPORT AL/LA VOSTRE/A FILL/A EN TOT MOMENT, és a dir,
gaudir de la seva experiència. A més a més, també poden
facilitar la tasca dels/les entrenadors/res i àrbitres. En cap cas
serà important prendre notes dels/les punts dels fills/es ni dels
resultats de l’equip.

PREBENJAMÍ
Masculí
26/10/2013

DATES

Futbol sala

Femení

Mixt

Minihandbol Minihandbol

23/11/2013
Minibàsquet Futbol sala Futbol sala
14/12/2013
Minihandbol Minibàsquet Minibàsquet
Jornada Marató!
18/01/2014
Futbol sala
Mazaball
Mazaball
01/02/2014

Minibàsquet

Futbol sala

Futbol sala

15/02/2014

Cros

08/03/2014

Minihandbol Minibàsquet Minibàsquet

05/04/2014

Mazaball

Minihandbol Minihandbol

26/04/2014

Miniatletisme

24/05/2014

MHB i FB Sorra

- Es penjarà a la pàgina web del Consell Esportiu de l’Anoia:
CALENDARI

www.ceanoia.cat el dimarts abans de la competició.

- Tots/es els/les jugadors/es hauran de tramitar la corresponent
FITXES

llicència esportiva (fitxa escolar).

- Les inscripcions s’hauran de fer per correu electrònic a:
INSCRIPCIONS

activitats@ceanoia.cat, 15 dies abans de la trobada enviant el
full d’inscripció degudament emplenat.

CLÀUSULA
FINAL

EN TOTES LES SITUACIONS I NORMES NO PREVISTES EN
AQUEST REGLAMENT S'APLICARÀ EL QUE ESTABLEIX EL
REGLAMENT OFICIAL DE CADA ESPORT.
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