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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2016-2017
CONVOCATÒRIA DE TROBADA
NACIONAL

TROBADA FUTBOL 5
BENJAMÍ MASCULÍ

1.- Seus, dates i termini d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

27 de maig

16 de maig

Castelldefels (Baix Llobregat)
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les
inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, abans del 16 de maig de 2017.
2.- Participació
Es podran inscriure a la Trobada Nacional de Futbol 5 Benjamí els equips classificats en
primer lloc de les Finals Territorials (o sectors de Barcelona Comarques) de Futbol 5 Benjamí
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, d’acord amb la participació màxima que s’estableix en
la taula següent:
ATCE

Equips
Masculins

Total

Barcelona Ciutat
Barcelona Comarques*
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Total

1
4
1
1
1
1
9

1
4
1
1
1
1
9

Les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador Nacional a
altres agrupacions territorials un cop finalitzi el període d’inscripció.
2.2.- Personal tècnic
Als/a les jugadors/es s’hi afegirà el personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o
delegat/ada) com a mínim 1 entrenador/a i com a màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/a.
És obligatori que com a mínim un membre del personal tècnic sigui major d’edat.
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fentse càrrec del seu comportament i bona conducta.
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3.- Sistema de competició
Es faran 3 grups de competició: grup 1, grup 2 i grup 3, amb els equips classificats de la Fase
Territorial (o sectors de Barcelona Comarques).

La competició es disputarà de la següent manera:
10:00h a 13:00h –Partits entre els equips que formen els grups
14:00h a 15:30h – PARTITS DE FUTBOL I FUTBOL-TENNIS EN TEMPS REDUÏTS

4.- Explicació dels partits 1a ronda
Els equips s’enfrontaran amb tots els equips del seu grup en diferents partits durant el matí (2
partits). El reglament serà el que marca la UCEC, a excepció de les següents pautes: El
terreny de joc serà un terç del camp (24m x 14m) de futbol i les porteries tindran les següents
mides, 3m x 1,6m i seran de PVC. Els partits constaran de quatre parts de 10 minuts i 20
minuts (aproximadament) per realitzar l’escalfament previ a cada partit.

5.- Explicació Partidets en temps reduït
14:00h a 15:30h
Per dur a terme aquesta segona part, a la pista 1 i 2 es disputaran partits de futbol. La pista
tres es dividirà en dues parts i es jugaran simultàniament dos partits de futbol-tennis. Els
partits de futbol-tennis comptaran amb una xarxa d’un metre d’alçada aproximadament. La
pilota serà de voleibol i podrà botar fins a dos cops avanç de ser tornada al camp contrari.
Totes aquestes normes podran ser modificades pels tutors de joc amb l’objectiu de millorar la
participació dels integrants dels equips i la fluïdesa dels partits. Si un equip envia la pilota fora
del terreny de joc o la pilota toca terra dos cops sense haver passat a camp contrari farà
guanyar un punt a l’altre equip.
El format dels partits de la segona part de la jornada es basarà en un sistema on els equips
guanyadors dels enfrontaments passaran a jugar a la pista situada més a l’esquerra i els equips
que han perdut l’enfrontament jugaran el següent partit a la pista situada a la dreta. L’equip
que jugui al camp 1 i guanyi no canviarà de pista. L’equip que perdi a la segona meitat de la
pista tres passarà a descansar. L’equip que perdi a la pista 2 passarà a jugar a la segona meitat
de la pista 3.
En cas d’empat a la primera ronda, es decidirà el guanyador per sorteig. Un cop disputada la
primera ronda de cada equip, en cas d’empat, es considerarà que ha perdut l’equip que porti
més partits disputats a la pista on s’ha jugat.
Els partits seran d’una única part de 12 minuts. Es disputaran 6 rondes amb un descans de 3
minuts entre ronda i ronda per poder realitzar els canvis de pista corresponents.
No es podran realitzar canvis durant els mini partits que es disputaran a la segona part de la
jornada. Els tècnics hauran de marcar els jugadors que jugaran cada part dels mini partits als
llistats del seu dossier. Aquests llistats s’hauran d’entregar al tutor abans de cada mini partit.

6.- Sistema de puntuació i classificació
L’objectiu de la jornada serà únicament lúdic. No es realitzarà classificació de cap tipus durant la
jornada. Ni en referencia al resultat dels partits, ni de valors.
Pot haver algun reconeixement en relació als valors generat per alguna acció concreta durant la
jornada.
CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS
CLASSIFICACIÓ DE VALORS
7.- Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment si no
s’arriba el mínim de participació previst, és el següent:
- Mínim de 4 equips.
Aquests equips han de representar com a mínim 3 consells esportius d’àmbits territorials de
diferents.

