PROJECTE TROBADES MINI FUTBOL SALA CONSELL ESPORTIU L’HOSPITALET
TEMPORADA 2019 – 20
INTRODUCCIÓ
El Consell Esportiu L’Hospitalet vol continuar impulsant la promoció del Futbol Sala escolar a la nostra ciutat.
Per quart any, s’organitzaran les Trobades de Mini Futbol Sala, que es van crear per donar sortida a la
demanda que hi havia en la categoria Mini, i que els equips que prenguessin part tinguessin una continuïtat
als Jocs Escolars de L’Hospitalet a partir de la categoria Pre-Benjamí.

NOVETATS
Aquestes Trobades estaran adreçades principalment als nascuts a l’any 2014 i 2015 (educació infantil). El
format consistirà en jugar partits 5 contra 5, de 12 minuts de duració. A cada Trobada, un mateix equip pot
jugar fins a 3 partits. Els centres i entitats participants hauran d’abonar el arbitratge, que serà de 6€ per equip
participant.

OBJECTIUS DE LES TROBADES
•

Divertir-se i aprendre, compartint una Diada esportiva amb nens i nenes d’altres escoles o entitats.

•

Ajudar als joves esportistes a passar una bona estona. És per això que comptarem amb un reglament
molt flexible.

•

Els pares i mares han de ser un referent i han de prendre part d’aquesta jornada acompanyant i
donant suport als seus fills.

•

Diversió per sobre de la competitivitat. És per això que als partits no es comptaran els gols i, per tant,
no tindran resultat.

INSCRIPCIÓ DE JUGADORS I EQUIPS
Les inscripcions es faran pel programa informàtic Playoff. El preu d’inscripció per participar tota la temporada
serà de 15€ per esportista i 20€ per entrenador. Serà obligatori que tots els participants a les trobades
tramitin la seva inscripció i portin la seva llicència el dia de la Trobada, igual que els entrenadors.
Per tal de realitzar la inscripció d’un esportista caldrà tenir les seves dades bàsiques, així com obtenir el
número del CatSalut per tal de poder ser mutualitzat. És important tenir la foto per tal d’obtenir el carnet
d’esportista que pot servir en cas d’accident i posterior visita a la mútua.
Per tal d’inscriure els equips en la Trobada, haureu de crear equips de 5 jugadors, ja que en principi
orientarem aquesta jornada a realitzar partits de 5c5. Tot i així, dependrà del número d’inscripcions que
tinguem. Quan tingueu els equips formalitzats, haureu d’enviar un correu electrònic a l’adreça
jgarcia@cehospitalet.org. Seria idoni que possessiu un nom diferent a cada equip que presenteu, ja que el
Consell Esportiu realitzarà un quadrant de partits. Una vegada allà, podrem ser flexibles amb la composició
dels mateixos.

CALENDARI TROBADES MINI FUTBOL SALA*
DATA
14 Desembre 2019
1 Febrer 2020
7 Març 2020
18 Abril 2020
16 Maig 2020

INSTAL·LACIÓ
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord
Poliesportiu Municipal Gornal
Per determinar
Per determinar
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord

*Les dates i les instal·lacions són provisionals, i poden estar subjectes a canvis depenent de les
necessitats de la organització o per factors externs a la mateixa.

