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Ja està obert el termini per 
inscriure’s a la competició d’es-
ports de platja per equips. Com 
ja ve sent habitual, el CEEB orga-
nitza enguany una competició 
en les disciplines de futbol i volei-
bol aprofitant que arriba el bon 
temps. El campionat estarà divi-
dit en 4 jornades que es disputa-
ran els diumenges des del mes 
de maig fins a juny. La primera 
d’aquestes cites és el 25 de maig 
i la darrera el 15 de juny. En 

Obert el termini d’inscripció 
als esports de platja

ESPORTS PLATJA

Quatre jornades de futbol i voleibol a la platja de La Mar Bella 

25 de maig i 1,7,15  juny 
CEM La Mar Bella

Esports Platja
Voleibol i futbol
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ambdues disciplines les catego-
ries seran les d’infantil, aleví, 
cadet, juvenil/júnior i també 
sub-23. 
El termini d’inscripció finalitzarà 
el dimarts anterior a cada jorna-
da de competició, però ja es pot 
fer la inscripció directa per totes 
les dates abans de la primera 
jornada (a través de l’adreça e.: 
competicio@elconsell.cat). 
El torneig es jugarà pel sistema 
de doble eliminatòria. Això vol dir 
que, quan es perdin dos partits, 
l’equip restarà eliminat de la jor-
nada. La classificació final es farà 
amb la suma dels punts obtin-
guts a les jornades. Per tenir 
dret a classificar-se, s’hauran 

d’haver jugat com a mínim dues 
d’aquestes. En el cas del voleibol 
es jugarà un set a 21 punts i en el 
cas del futbol el partit conclourà 
quan finalitzin les dues parts de 
10 minuts. 
En l’edició passada van par-
ticipar 41 equips de voleibol i 
20 més en futbol. Aquest any 
esperem ampliar aquesta xifra. 
És una molt bona oportunitat 
per gaudir de l’ambient de plat-
ja realitzant activitat esportiva 
a l’aire lliure en un dels millors 
entorns de la ciutat.

DIUMENGES DE PLATJA, SOL, 
COMPANYS I ACTIVITAT FÍSICA: 
FUTBOL I/O VOLEIBOL PER A 
TOTES LES EDATS 

Esports de platja i bon temps 

LA COMPETICIÓ ES DISPUTARÀ 
SEGUINT EL SISTEMA DE DOBLE 
ELIMINATORIA


