FASE DE SECTOR D’ESPORTS D’EQUIP
TEMPORADA 2017-18
JORNADA DE COMPETICIÓ
12/13 DE MAIG 2018

FUTBOL 5
BENJAMÍ MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Maresme
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Teresa Maria Roca
ADREÇA: C/ Terrassa, 33 (Mataró)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal 1
Semifinal 2
Final

HORA
09:00
10:00
12:00

EQUIP A
Col·legi Mare Deu de la Salut (S)
EEM Avinyonet (AP)
Guanyador Semifinal 1

EQUIP
CE Joventut L’H (L’H)
GEM (M)
Guanyador Semifinal 2

RESULTAT

ALEVÍ MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Municipal Bellvitge “Sergio Manzano”
ADREÇA: Av. Mare de Deu de Belllvitge, 7 (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal 1
Semifinal 2
Final

HORA
09:00
10:00
12:00

EQUIP A
AE Can Deu (S)
Cristòfor Mestre (AP)
Guanyador Semifinal 1

EQUIP
CE Fax Torras i Bages (L’H)
Germanes Bertomeu (M)
Guanyador Semifinal 2

RESULTAT

INFANTIL MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Pavelló Municipal OAR Gràcia
ADREÇA: C/ Bocaccio, 68 (Sabadell)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal 1
Semifinal 2
Final

HORA
09:00
10:30
12:00

EQUIP A
CE Gadex (S)
Cristòfor Mestre (AP)
Guanyador Semifinal 1

EQUIP
AE Bellsport (L’H)
GEM (M)
Guanyador Semifinal 2

RESULTAT

CADET MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Pavelló del Nord (Sabadell)
ADREÇA: Ronda Collsalarca, 4
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal
Final

HORA
09:00
10:30

EQUIP A
Col·legi Sagrada Família (S)
Guanyador Semifinal

EQUIP
AEE Eduard Fontserè (L’H)
IES Alt Penedès (AP)

RESULTAT

JUVENIL MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Pavelló Municipal de Bellvitge “Sergio Manzano”
ADREÇA: Av. Mare de Deu de Bellvitge, 7 (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal
Final

HORA
11:00
13:00

EQUIP A
CE Llorençà (S)
Guanyador Semifinal

EQUIP
AE Bellsport (L’H)
AEK Sant Cugat (AP)

RESULTAT

ASPECTES TÈCNICS
Categories Benjamí i Aleví
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 12
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 5
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 5.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 3
jugadors.
- Els partits estaran dividits en 4 períodes de 10 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans
intercalats a cada període.
- Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.
- No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació. En el 4t període i períodes extra es podran concedir substitucions.
- Un jugador amonestat amb targeta groga serà exclòs durant 2 minuts.
Podrà ser substituït per un company. Una vegada finalitzin els 2 minuts, el jugador
haurà de tornar al terreny de joc obligatòriament en lloc del company que l’ha
substituït anteriorment. Els dos minuts que jugui el jugador que substitueix al
jugador amonestat NO li comptabilitzarà en el temps de joc, amb el que haurà de
jugar igualment un mínim d’un període sencer
- Cada període començarà a “0”. La puntuació per períodes serà la següent:

-

- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts
El resultat esportiu al final del partit serà la suma del resultat final de cada període.
En cas d’empat al finalitzar el partit es realitzarà un període extra de 5 minuts. Si
persisteix l’empat, es procedirà al llançament de 3 penals per cada equip.

Resta de categories
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 12
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 5
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 5.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 3
jugadors.
- Els partits estaran dividits en 4 períodes de 12 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans
intercalats a cada període.
- Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.
- No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació. En el 4t període i períodes extra es podran concedir substitucions.
- Un jugador amonestat amb targeta groga serà exclòs durant 2 minuts.
Podrà ser substituït per un company. Una vegada finalitzin els 2 minuts, el jugador
haurà de tornar al terreny de joc obligatòriament en lloc del company que l’ha
substituït anteriorment. Els dos minuts que jugui el jugador que substitueix al
jugador amonestat NO li comptabilitzarà en el temps de joc, amb el que haurà de
jugar igualment un mínim d’un període sencer.
- El resultat final del partit serà d’acord amb el tanteig arrossegat.
- En cas d’empat al finalitzar el partit es realitzarà un període extra de 5 minuts. Si
persisteix l’empat, es procedirà al llançament de 3 penals per cada equip.
A totes les competicions s’establirà una classificació de valors paral·lela a la
esportiva.

BÀSQUET
BENJAMÍ MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa
ADREÇA: Carrer Rosich, 12 (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal
Final

HORA
09:30
12:30

EQUIP A
Col·legi Mare Deu de la Salut (S)
Guanyador Semifinal

EQUIP
CB Sant Josep Obrer (L’H)
SE Casal Vilafranca (AP)

RESULTAT

ALEVÍ MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Complex Esportiu Municipal Sud
ADREÇA: C/ Pardo Bazán, 17
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal
Final

HORA
09:00
10:30

EQUIP A
Escola Miquel Martí i Pol (S)
Guanyador Semifinal

EQUIP
CE Joan XXIII (L’H)
Vedruna Sant Sadurní (AP)

RESULTAT

ALEVÍ FEMENÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa
ADREÇA: Carrer de la Riera de l’Escorxador, 15 (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
09:30

EQUIP A
UE Subirats (AP)

EQUIP
CE Joventut L’H (L’H)

RESULTAT

INFANTIL MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Complex Esportiu Municipal Sud
ADREÇA: C/ Pardo Bazán, 17
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
09:00

EQUIP A
Salesians Sabadell “B” (S)

EQUIP
CE Joventut L’H (L’H)

RESULTAT

INFANTIL FEMENÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Complex Esportiu Municipal Sud
ADREÇA: C/ Pardo Bazán, 17
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
09:00

EQUIP A
CB Creu Alta Sabadell (S)

EQUIP
AE Bellsport (L’H)

RESULTAT

CADET MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa
ADREÇA: Carrer Rosich, 12 (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
12:30

EQUIP A
EEM Sant Quintí (AP)

EQUIP
AE Bellsport (L’H)

RESULTAT

JUVENIL MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa
ADREÇA: Carrer Rosich, 12 (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
11:00

EQUIP A
CB Creu Alta Sabadell (S)

EQUIP
AE Bellsport (L’H)

RESULTAT

ASPECTES TÈCNICS
Categoria Benjamí i Aleví
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 12
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 5
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 5.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 3
jugadors. En aquest cas se li donaran per perduts tots els quarts que quedin fins al
final (inclòs el quart on s’ha produït la sanció), però es respectarà el resultat dels
altres quarts.
- Els partits estaran dividits en 4 períodes de 10 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans
intercalats a cada període.
- Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.
- No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació. En el 4t període i períodes extra es podran concedir substitucions.
- Només s’aturarà el rellotge durant els temps morts, quan un jugador cometi la 5ª
falta personal o sigui desqualificat, a indicació de l’àrbitre, al finalitzar cada període
i als tirs lliures.
- Cistella de 3 punts: Un bàsquet val tres punts, si el llançament s’inicia i fonalitza
amb els dos peus del llançador fora de la zona de 3 segons , i sense trepitjar les
línies que la delimiten.
- Regla dels 3 segons a la zona: Només s’aplica a la categoria Aleví, si després
d’avisar al jugador continua infringint la norma.
- Tirs lliures: Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes a partir de la 4ª.
- S’aplica la regla de l’alternança de lluites.
- No està permesa la defensa en zona. La defensa il·legal es sancionarà amb un tir
lliure i possessió per l’equip contrari.
- Cada període començarà a “0”. La puntuació per períodes serà la següent:
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts
- El resultat esportiu al final del partit serà la suma del resultat final de cada període.
- En cas d’empat es jugarà 1 període extra de 5 minuts. Es jugaran tants períodes
extres com calguin fins desfer l’empat.
Resta de categories
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 12
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 5
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 5.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 3
jugadors. En aquest cas se li donarà per perdut per un resultat de +50 per l’altre
equip, respectant els punts aconseguits per l’equip infractor.
- Els partits estaran dividits en 4 períodes de 10 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans
intercalats a cada període.
- Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.

-

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació. En el 4t període i períodes extra es podran concedir substitucions.
Només s’aturarà el rellotge durant els temps morts, quan un jugador cometi la 5ª
falta personal o sigui desqualificat, a indicació de l’àrbitre, al finalitzar cada període
i als tirs lliures.
Cistella de 3 punts: Normativa CELH.
Regla dels 3 segons a la zona: S’aplica (categoria infantil inclosa)
Tirs lliures: Es penalitzaran amb tirs lliures totes les faltes a partir de la 4ª.
S’aplica la regla de l’alternança de lluites.
No està permesa la defensa en zona. La defensa il·legal es sancionarà amb un tir
lliure i possessió per l’equip contrari.
El resultat final del partit serà d’acord amb el tanteig arrossegat. El resultat final
tindrà una diferència màxima de 50 punts, respectant sempre els punts aconseguits
per l’equip que n’hagi anotat menys.
En cas d’empat es jugarà 1 període extra de 5 minuts. Es jugaran tants períodes
extres com calguin fins que hi hagi un equip guanyador.

A totes les competicions s’establirà una classificació de valors paral·lela a la
esportiva.

FUTBOL 7
BENJAMÍ MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Camp Municipal de Futbol de la Planada – Can Deu
ADREÇA: C/ del Caucas, 59 (Sabadell)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal
Final

HORA
11:45
13:15

EQUIP A
CF Planadeu (S)
Guanyador Semifinal

EQUIP
CEE Collblanc La Torrassa (L’H)
Escola Montagut (AP)

RESULTAT

INFANTIL MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Camp Municipal de Futbol Can Buxeres
ADREÇA: Carretera d’Esplugues, s/n (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
10:30

EQUIP A
FC Quintinenc (AP)

EQUIP
UD Gornal (L’H)

RESULTAT

CADET MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu L’Hospitalet
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Camp Municipal de Futbol Can Buxeres
ADREÇA: Carretera d’Esplugues, s/n (L’Hospitalet de Llobregat)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
10:30

EQUIP A
Atlético Polinyà (S)

EQUIP
ATC Hospitalense (L’H)

ASPECTES TÈCNICS
Categoria Benjamí i Aleví
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 14
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 7
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 7.

RESULTAT

-

-

-

Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 5
jugadors.
Els partits estaran dividits en 4 períodes de 12 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans
intercalats a cada període.
Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.
No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació. En el 4t període i períodes extra es podran concedir substitucions.
Un jugador amonestat amb targeta groga serà exclòs durant 2 minuts.
Podrà ser substituït per un company. Una vegada finalitzin els 2 minuts, el jugador
haurà de tornar al terreny de joc obligatòriament en lloc del company que l’ha
substituït anteriorment. Els dos minuts que jugui el jugador que substitueix al
jugador amonestat NO li comptabilitzarà en el temps de joc, amb el que haurà de
jugar igualment un mínim d’un període sencer.
Cada període començarà a “0”. La puntuació per períodes serà la següent:
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts
El resultat esportiu al final del partit serà la suma del resultat final de cada període.
En cas d’empat al finalitzar el partit es realitzarà un període extra de 5 minuts. Si
persisteix l’empat, es procedirà al llançament de 3 penals per cada equip.

Resta de categories
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 14
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 7
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 7.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 5
jugadors.
- Els partits estaran dividits en 4 períodes de 15 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans
intercalats a cada període.
- Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.
- No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació. En el 4t període i períodes extra es podran concedir substitucions.
- Un jugador amonestat amb targeta groga serà exclòs durant 2 minuts.
Podrà ser substituït per un company. Una vegada finalitzin els 2 minuts, el jugador
haurà de tornar al terreny de joc obligatòriament en lloc del company que l’ha
substituït anteriorment. Els dos minuts que jugui el jugador que substitueix al
jugador amonestat NO li comptabilitzarà en el temps de joc, amb el que haurà de
jugar igualment un mínim d’un període sencer.
- El resultat final del partit serrà d’acord amb el tanteig arrossegat.
- En cas d’empat al finalitzar el partit es realitzarà un període extra de 5 minuts. Si
persisteix l’empat, es procedirà al llançament de 3 penals per cada equip.
A totes les competicions s’establirà una classificació de valors paral·lela a la
esportiva.

VOLEIBOL
ALEVÍ FEMENÍ
Organitzador: Consell Esportiu Alt Penedès
DATA: Diumenge 13 maig 2018
SEU: Pavelló Municipal d’Esports
ADREÇA: Avinguda de Cal Rubió, s/n (Santa Margarida i Els Monjos)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal
Final

HORA
11:00
12:30

EQUIP A
EEM Monjos “A” (AP)
Guanyador Semifinal

EQUIP
CV Vilassar (M)
AECS Tecla Sala (L’H)

RESULTAT

INFANTIL MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Maresme
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Euskadi
ADREÇA: C/ Euskadi, s/n (Mataró)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
11:45

EQUIP A
CV Vilassar (M)

EQUIP
CEV L’Hospitalet (L’H)

RESULTAT

INFANTIL FEMENÍ
Organitzador: Consell Esportiu Maresme
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Euskadi
ADREÇA: C/ Euskadi, s/n (Mataró)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal 1
Semifinal 2
Final

HORA
09:00
09:00
12:00

EQUIP A
AEE IES Pau Vila “A” (S)
CE Hortons (AP)
Guanyador Semifinal 1

EQUIP
AEE Institut Europa (L’H)
Sant Feliu (M)
Guanyador Semifinal 2

RESULTAT

CADET MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Pavelló del Nord (Sabadell)
ADREÇA: Rondal Collsalarca, 4
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
12:00

EQUIP A
Institut Ferran Casablancas (S)

EQUIP
AEE Bisbe Berenguer (L’H)

RESULTAT

CADET FEMENÍ
Organitzador: Consell Esportiu Alt Penedès
DATA: Diumenge, 13 maig 2018
SEU: Pavelló Municipal d’Esports
ADREÇA: Avinguda de Cal Rubió, s/n (Santa Margarida i Els Monjos)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal 1
Semifinal 2
Final

HORA
09:00
09:00
12:30

EQUIP A
AEE IES Pau Vila “B” (S)
EEM Gelida (AP)
Guanyador Semifinal 1

EQUIP
CEV L’Hospitalet (L’H)
E. Pia Calella (M)
Guanyador Semifinal 2

RESULTAT

JUVENIL FEMENÍ
Organitzador: Consell Esportiu Maresme
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Poliesportiu Euskadi
ADREÇA: C/ Euskadi, s/n (Mataró)
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Semifinal 1
Semifinal 2
Final

HORA
10:30
10:30
13:15

EQUIP A
AMPA Col. Sagrada Família (S)
EEM Gelida (AP)
Guanyador Semifinal 1

EQUIP
AEE Mercè Rodoreda (L’H)
CVP Montgat (M)
Guanyador Semifinal 2

RESULTAT

ASPECTES TÈCNICS
Categories Benjamí i Aleví
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 10
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 4
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 4.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 3
jugadors.
- Alçada de la xarxa: Benjamí 2m; Aleví 2,10m.
- Els partits es jugaran a 4 sets a 15 punts (amb 2 de diferència)
- Hi haurà 3 minuts de descans entre cada set.
- Tos els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 període
complert i seguit de joc. Sense màxim.
- No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació, i sempre a criteri de l’àrbitre.
- El servei serà únicament per baix. Cada jugador podrà realitzar un màxim de 3
serveis consecutius, hi haurà una rotació obligatòria i el proper servei el realitzarà
el company a qui correspongui després de la rotació.
- Recepció: El primer toc de l’equip ha de ser obligatòriament de ma baixa (el toc de
dits és falta)
- Cada període començarà a “0”. La puntuació per períodes serà la següent:
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- El resultat esportiu al final del partit serà la suma del resultat final de cada període.
- En cas d’empat al finalitzar el partit es realitzarà un set extra de 11 punts (amb 2
de diferència)
Resta de categories
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 12
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 6
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 6.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 5
jugadors.
- Alçada de la xarxa: IF: 2,10m; IM: 2,24m; CF: 2,18m; CM: 2,37m; JF: 2,24m; JM:
2,43m.
- Els partits es jugaran a 4 sets a 19 punts (amb 2 de diferència)
- Hi haurà 3 minuts de descans entre cada set.
- Tos els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 període
complert i seguit de joc. Sense màxim.
- No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació, i sempre a criteri de l’àrbitre.
- El servei serà lliure. Cada jugador podrà realitzar un màxim de 3 serveis
consecutius, hi haurà una rotació obligatòria i el proper servei el realitzarà el
company a qui correspongui després de la rotació.
- Recepció lliure.
- Cada període començarà a “0”. La puntuació per períodes serà la següent:
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt.

-

El resultat esportiu al final del partit serà la suma del resultat final de cada període.
En cas d’empat al finalitzar el partit es realitzarà un set extra de 11 punts (amb 2
de diferència)

HANDBOL
BENJAMÍ MASCULÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Complex Esportiu Municipal Sud
ADREÇA: C/ Pardo Bazán, 17
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
12:30

EQUIP A
Escola El Turonet (S)

EQUIP
Joventut Mataró (M)

RESULTAT

ALEVÍ FEMENÍ
Organitzador: Consell Esportiu Sabadell
DATA: Dissabte 12 de maig 2018
SEU: Complex Esportiu Municipal Sud
ADREÇA: C/ Pardo Bazán, 17
LOCALITZACIÓ: Mapa
PARTIT
Final

HORA
12:30

EQUIP A
Handbol Creu Alta (S)

EQUIP
Joventut Mataró (M)

RESULTAT

ASPECTES TÈCNICS
Categories Benjamí i Aleví
- Màxim jugadors inscrits a l’acta: 12
- Mínim jugadors inscrits a l’acta: 5
- El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 5.
- Es suspendrà el partit en el moment que un dels dos equips es quedi a pista amb 2
jugadors.
- Els partits estaran dividits en 4 períodes de 10 minuts, amb 2’, 5’ i 2’ de descans
intercalats a cada període.
- Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.
- No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o per
desqualificació. En el 4t període i períodes extra es podran concedir substitucions
però en cap cas defensa - atac.

-

-

No estan permeses substàncies adhesives.
La represa del joc després d’un gol l’efectuarà el porter des de dins de la seva
pròpia àrea, trepitjant la línia de 3 metres, i sense necessitat que el Tutor de Joc
assenyali l’inici.
En cas de penal, el llançament el farà efectiu el jugador que ha rebut la falta. En
cas de lesió, l’efectuarà el seu substitut.
Les exclusions seran d’un minut. La tercera exclusió d’un mateix jugador suposarà
la seva desqualificació d’un partit.
Només està permesa la defensa individual a tot el camp.
Cada període començarà a “0”. La puntuació per períodes serà la següent:
- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts
El resultat esportiu al final del partit serà la suma del resultat final de cada període.
En cas d’empat al finalitzar el partit es realitzarà un període extra de 5 minuts. Si
persisteix l’empat, es procedirà al llançament de 3 penals per cada equip.

