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1 :: INFORMACIÓ GENERAL

JOCS EMPORION | HANDBOL
JOCS PER A NENS I NENES DE LES COMARQUES DE GIRONA
Data de l’activitat

Dissabte, 06 de juny de 2015
Pavelló del Molí
Avinguda del Rieral, s/n

Lloc de realització

17310 Lloret de Mar
Ubicació a http://bit.ly/mapaemporionlloret

Categories
convocades
Horari
Hora incorporació
dels participants

Consell Esportiu

Prebenjamí – 2007/2008
Benjamí – 2005/2006
Aleví – 2003/2004
09:00 a 14:00
30 minuts abans de l’hora prevista per l'inici de la competició.
Consell Esportiu del Gironès
C/Riera de Mus, 1A | 17003 Girona
972 206 149

organitzador
Contacte el dia de la competició: 670 090 336 | 664 466 348
administracio@cegirones.cat | www.cegirones.cat
Entitats

Consells Esportius de les comarques de Girona

organitzadores

Ajuntament de Lloret de Mar

Entitats

Diputació de Girona

col·laboradores

Representació Territorial del Consell Català de l’Esport

Informació turística

http://bit.ly/jemporionturismelloret

2 :: NORMATIVA TÈCNICA
2.1. Categories convocades
A la competició d’Handbol (HandboliCat), es convoquen les següents categories:
 Prebenjamí

2007 - 2008

 Benjamí

2005 - 2006

 Aleví

2003 - 2004

2.2. Condicions de participació
Tots els participants i el personal tècnic (imprescindible que sigui major d'edat), hauran
d’estar en possessió de la corresponent llicència esportiva que inclou l’assegurança
d’accidents, tramitada bé pel Consell Esportiu d’origen o per la Federació Catalana
d’Handbol. Les llicències s'hauran de lliurar a l'organització abans de la competició.
2.3. Normativa tècnica
 Partits. Cada equip disputarà un mínim de 2 partits (primera fase), més els partits de
la segona fase eliminatòria.
 Número d'esportistes. De 5 a 12 jugadors/es. Els equips estaran composats per 4
jugadors de camp + un porter.
 Terreny de joc. Pista de 20 x 15 metres, dividida en dues parts iguals.
 Pilota. La pilota tindrà una mida de 44 – 46 cm de diàmetre.
 Durada dels partits. Partits de 2 parts de 12 minuts, amb un descans de 2 minuts.
Totes les pistes iniciaran cadascun dels períodes al mateix moment, amb la senyal del
marcador. Les pistes on els equips no estiguin preparats, jugaran menys estona,
acabant el partit en el mateix moment que la resta de pistes.
 Temps morts. Els entrenadors no podran sol·licitar temps morts. Hauran d’utilitzar la
mitja part per reunir a tot l’equip.
 Canvis. Està permès realitzar canvis a totes les parts del partit.

 Alineació. L’organització recomana que tots els esportistes participin a un mínim d’un
període per partit. No serà necessari lliurar l’alineació a l’àrbitre.
 Porters. Com a mínim, cal utilitzar dos porters diferents durant el transcurs de cada
partit. Haurà de jugar un porter a cada part de 12 minuts.
 Sistema de competició.


Una primera fase per grups, a raó de tres punts per període guanyat, dos per
empatat i un per període perdut. Partits de 2 parts de 12 minuts, amb un descans
de 2 minuts entre les parts.



Una segona fase amb eliminatòries. Partits de 2 parts de 12 minuts, amb un
descans de 2 minuts entre les parts. En cas d’empat, es procedirà al llançament de
penals, en la modalitat mort sobtada des del primer llançament.

 Arbitratges. Els partits estaran moderats per un àrbitre a càrrec de l’organització.
 Avituallament. Es farà entrega d’avituallament líquid per a tots els equips participants.
× La resta de punts no tractats en aquest dossier, seguiran el reglament de Minihandbol de
la Federació Catalana d’Handbol.
2.4. Classificacions i guardons


S'establirà una classificació per a cada categoria convocada.



Es farà entrega d'un trofeu als tres primers equips classificats de cada categoria.



Es lliurarà un obsequi de participació a tots els esportistes.

2.5. Altres dades d’interès
Els Consells Esportius organitzadors poden modificar discrecionalment aquesta Normativa
Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels JEEC, i
seran els responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que no
estiguin contemplades en aquesta Normativa Tècnica.

HANDBOLiCAT
Dissabte, 6 de juny de 2015 – Pavelló El Molí – Lloret de Mar
PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

GRUP “A”

GRUP “B”

GRUP “C”

GRUP “D”

09:30 a 10:05h

HC Laietà PBJ / CH Vilamajor

GEiEG Vermell / CH Riudellots

09:30 a 10:05h

CH Bordils / HC Laietà ALV

GEiEG / CH Vilamajor

10:10 a 10:45h

CH Vilamajor / CH Bordils

CH Riudellots / HC Laietà BJ

10:10 a 10:45h

HC Laietà ALV / CH Palautordera

CH Vilamajor / Handbol Garriga

10:50 a 11:25h

CH Bordils / HC Laietà PBJ

HC Laietà BJ / GEiEG Vermell

10:50 a 11:25h

CH Palautordera / CH Bordils

Handbol Garriga / GEiEG

SEMIFINAL

SEMIFINAL

SEMIFINAL

1r Grup “A” / 2n Grup “B”

1r Grup “B” / 2n Grup “A”

1r Grup “C” / 2n Grup “D”

11:30 a 12:05h

1r Grup “D” / 2n Grup “C”

11:30 a 12:05h

5è i 6è LLOC

3r i 4t LLOC

5è i 6è LLOC

3r Grup “A” / 3r Grup “B”
12:10 a 12:45h

3r Grup “C” / 3r Grup “D”
12:10 a 12:45h

FINAL
12:50 a 13:25h

SEMIFINAL

FINAL
12:50 a 13:25h

3r i 4t LLOC

