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PRESENTACIÓ 

Aprofitant la ubicació privilegiada davant de la Platja de la Mar Bella de Barcelona, 

el CEEB organitza tres jornades de voleibol en un medi diferent al que treballen 

els nens i les nenes habitualment.  

Aquesta proposta dóna l’oportunitat d’incloure diferents conceptes que es 

relacionen directament amb la pràctica de l’esport en edat escolar: valors, 

hàbits saludables i continuïtat en la pràctica esportiva dels infants i 

adolescents. 

Les pertinents jornades de voleibol platja es desenvolupen entre els mesos de 

maig i juny en un format de competició per jornada.  

Per aquesta temporada proposem: 

• 1ª JORNADA: diumenge 27 de maig de 2018 

• 2ª JORNADA: diumenge 3 de juny de 2018 

• 3ª JORNADA: diumenge 17 de juny de 2018 

HORARI 

L’horari de la jornada és de 9:00h a 14:30h a la Platja de la Mar Bella (Av. Litoral 

86-96). 

Horari Activitat 

9:00h - 9:30h Arribada equips (els equips s’han de presentar a la carpa 

d’organització 30’ abans del partit i presentar les fitxes 

d’equip). 

9:30h - 14:00h Partits de voleibol 4c4 de 15’. Franges horàries de 20’ per 

tenir 5 minuts per fer el canvi d’equips.  ** 

14:00h - 14:30h  Entrega d’una copa al campió de cada categoria.  

** El temps per partit pot variar en funció del nombre d’inscrits.  

ORGANITZACIÓ  

Es realitza una lliga per categoria, on juguen tots els equips contra tots. Per a 

cada partit guanyat l’equip guanya 2 punts i per cada derrota 1 punt.  

Es juguen partits de 15 minuts de 4c4. Les dimensions del camp de la categoria 

aleví és de 12x6m pel que fa a les altres categories el camp té unes dimensions 

de 16x8m. 
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INSCRIPCIONS I PREUS 

Les inscripcions es fan a través de l’aplicatiu informàtic. A la pestanya de 

l’aplicatiu “Equips” / “Tots” inscriviu el nou equip a la modalitat “Voleibol Platja”. 

Un cop inscrit l’equip ja podreu introduir als participants. El dilluns previ a la 

jornada a les 15h és la data límit per fer una inscripció d’equip.  

El dimecres anterior a la jornada podreu consultar el vostre calendari amb els 

horaris i pistes de joc.  

CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT PREU PER EQUIP I 
JORNADA 

Aleví 2007 - 2006 20€/equip 

Infantil 2005 - 2004 30€/equip 

Cadet 2003 - 2002 30€/equip 

Juvenil 2001 - 2000 30€/equip 

Júnior 1999 - 98 - 97 40€/equip 

Lliga Jove  1996 fins 1987 40€/equip 

 

NORMATIVA GENERAL 

1. La data límit d’inscripció és el dilluns al matí (màxim a les 15h) abans 
de la jornada.   

2. Les inscripcions es tramitaran per l’aplicatiu informàtic, inscrivint l’equip i 
introduint els participants dintre de cada equip.  

3. El pagament dels equips es podrà fer a través de l’ aplicatiu on podeu fer el 
pagament via online, transferència bancària o directament a les oficines del 
CEEB.  

No s’acceptaran pagaments el mateix dia de l’activitat.  

4. De cada jornada de voleibol platja sortirà un guanyador per categoria, i una 
classificació per punts que podreu consultar a l’instant a la nostra pàgina web. 

5. Els horaris de cada jornada els podreu consultar a partir del dimecres abans 
de cada jornada per l’aplicatiu o pàgina web. On sortirà horari i pista de joc.  

6. Els equips s’hauran de presentar a la carpa d’organització 30’ abans del partit 
i presentar les fitxes d’equip (document que podreu imprimir al vostre 
aplicatiu). Qualsevol participant que no estigui inclòs a la fitxa d’equip 
no podrà disputar els partits.  

7. És responsabilitat dels equips consultar el panell de partits a la carpa 
d’organització i/o a l’aplicatiu o pàgina web i presentar-se 5’ abans de cada 
encontre a la pista corresponent. En cap cas la organització es fa 
responsable de perseguir els equips.  

8. Si un equip no es presenta al terreny de joc passats 5’ de l’hora d’inici 
l’encontre es donarà per guanyat a l’equip rival.  
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9. Tots els participants han de jugar amb samarreta (recomanem l’ús de visera 
o gorra i que cada participant utilitzi protecció solar).  

10. En cas que algun esportista es fes mal recomanem al responsable que es 
presenti a la carpa d’organització.  

11. El material esportiu està reservat per a disputar els partits.  

12. La organització no es fa responsable dels objectes personals dels participants 
per tant, demanem als equips que tinguin cura de les seves pertinences en 
tot moment. En cas de pèrdua, l’organització tindrà un espai d’objectes 
perduts.  

13. Per últim, demanem la col·laboració de les entitats i sobretot dels 
seus participants, per no embrutar la platja, i recollir la seva pròpia 
brutícia.  

 

RECOMANACIONS 

▪ Portar protecció solar per a evitar cremades. 

▪ Portar roba esportiva adequada per estar a la platja. 

▪ Portar una pilota per escalfar i/o jugar fora de pista. 

▪ Evitar portar objectes de valor que es pugin perdre. 

▪ No molestar als banyistes i recollir tot el que embrutem. 

▪ Respectar els camps de joc i els horaris de partits.  

 


