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https://goo.gl/maps/7JZeCFsMS482

INSCRIPCIONS

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
Full inscripció (annex 1)
Data màxima inscripció: 16 de maig
Procediment de la inscripció: Cal enviar el full d’inscripció
en suport informàtic a comite@cebllob.cat
Per confirmar les inscripcions cal fer el pagament
corresponent de 75€ per equip i fer arribar el comprovant
de pagament avanç de la data límit d’inscripció (16 de
maig), especificant el Consell d’origen al compte corrent
següent:
ES38- 0182-0091-98-0200053714
També caldrà fer arribar signada l’acceptació de la
normativa (annex2).
Per participar caldrà portar, el dia de la trobada,
degudament tramitat el carnet d’esportista i d’entrenadordelegat dels JEEC, segellat pel Consell Esportiu
corresponent i el full d’inscripció omplert i segellat per
l’Ajuntament del equip i presentar-lo a requeriment de
qualsevol membre de l’organització.

DOCUMENTACIÓ

NORMATIVA /
CONVOCATÒRIA

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

Col·labora:

Els tècnics rebran el mateix dia de la jornada un dossier on
constarà el programa de tota la jornada, una breu
explicació de la normativa general que s’aplicarà, les pautes
que regularan la primera i la segona part de la jornada i la
documentació que els demanaran els tutors de joc abans de
cada partit. (annex 3)
ASPECTES TÈCNICS
Convocatòria de la Trobada Nacional de Futbol 5 Benjamí
Masculí. (annex 4)
Normativa Tècnica
Els equips estan convocats 45min. avanç de l’hora d’inici del
seu primer partit. La jornada donarà inici a les 10:00h del
mati. L’hora aproximada de tancament de la jornada serà a
les 16:00h.
Veure dossier adjunt per ampliar la informació sobre el
programa de les activitats. (annex 3)

L’objectiu de la jornada serà únicament lúdic. No es
realitzarà classificació de cap tipus durant la jornada. Ni en
CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE
referència al resultat dels partits, ni de valors.
PUNTUACIÓ
Pot haver algun reconeixement puntuals en relació als
valors generat per alguna acció concreta durant la jornada.
ALTRES
Davant de qualsevol accident que requereixi atenció
ASSEGURANÇA MÈDICA
mèdica, cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el
protocol marcat per la pròpia assegurança mèdica.
Dinar:
La instal·lació disposa de servei de bar, Bar Can Roca
(659172289).
A pocs metres de l’accés principal de la instal·lació trobem
El Chiringito Can Roca (679788860). Disposen de plats
ALTRES
combinats i entrepans. Es pot demanar un menú amb
reserva prèvia de 5 dies.
Pàrquing autocars:
Es disposa d’aparcaments per a autocars. Caldrà avisar a
comitè@cebllob.cat amb 5 dies d’antelació si algun equip
es desplaçarà amb autocar i farà us dels aparcaments.
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a:
MÉS INFORMACIÓ
www.ucec.cat i www.cebllob.cat

