
  
 

   

 

   
 

I. Estructura de les jornades de platja del CEEB 

 

Els Esport de Platja del CEEB es desenvolupen entre els mesos de maig i juny en 

un format de competició per jornades. Per aquesta temporada plantegem 6 jornades 

en que es combinen diferents esports i en les que inclourem l’Handbol com aposta 

principal. 

 

Durant aquest últim curs hem estat desenvolupant accions per a potenciar 

l’Handbol a les escoles. Arrel d’aquesta tasca hem cregut convenient introduir aquest 

esport en el programa de platja del CEEB.  

 

Totes les jornades de platja, siguin de l’esport que siguin, segueixen una 

mateixa estructura tant organitzativa com de desenvolupament de l’activitat. 

 

• Horari de les jornades de 9-14h 

• Tècnic + comitè d’esports de platja que gestionen les inscripcions i fan els 

calendaris de competició 

• Desenvolupament de l’activitat sota la supervisió dels membres de comitè 

i col·laboradors puntuals 

• Desenvolupament dels partits i actualització de les classificacions 

• Activitats complementaries a cadascuna de les jornades 

• Les dues últimes jornades són únicament de voleibol perquè és la 

modalitat amb més equips inscrits  

 

 

POSA’T LA  
SAMARRETA  



  
 

   

 

Ubicació i pistes 

Totes les jornades d’Esports de Platja es realitzaran a la Platja de La Mar Bella, 

just davant del CEM Mar Bella (Av. Litoral 86-96, Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornades 

 

1a Jornada Futbol  Diumenge 17 de maig de 2015 

2a Jornada Voleibol i Futbol Dissabte 23 de maig de 2015 

3a Jornada Futbol i Handbol Diumenge 31 de maig de 2015 

4a Jornada Voleibol i Futbol Diumenge 7 de juny de 2015 

5a Jornada Voleibol i Handbol Diumenge 14 de juny de 2015 

6a Jornada Voleibol Dissabte 20 de juny de 2015 

 

Per aquesta temporada barregem el futbol i l’handbol per tal de donar més 

caliu a la jornada i perquè els participants que juguin a handbol puguin veure 

l’ambient i la dinàmica real dels esports de platja. D’aquesta manera tenim una 

primera jornada de prova que ens servirà com a reclam per a la segona jornada de 

Futbol i Handbol.  

 

Inscripcions i preus 

 

• Inscripcions dels equips i dels participants a través de l’aplicatiu 

 

Establim un preu per equip i jornada i un preu amb descompte per a tots aquells 

equips que s’inscriguin a les quatre jornades. 



  
 

   

 

 

 Esports de Platja 4 Jornades  

Aleví 16 €/equip 58 €/equip 

Infantil 18 €/equip 64 €/equip 

Cadet 20 €/equip 74 €/equip 

Juvenil/Junior 22 €/equip 80 €/equip 

Sub 23 25€/equip 92 €/equip 

 

 

Sistema de competició 
 
Els equips que vulguin participar en aquesta activitat s’hauran d’apuntar a un mínim 
de dues jornades per tal de poder confeccionar la classificació. Aquesta quedarà 
formada en base als punts obtinguts en cadascun dels partits.  
 

• Futbol Platja:  
o Camp de 30x20m 
o Cada partit serà de dues parts de 10’ per part 
o Sistema de doble eliminatòria (quan es perdin dos partits es queda 

eliminat de la jornada) 
• Voleibol Platja: 

o Camp de 16x8m (grans) i de 10x5m (fins alevins) 
o Cada partit es jugarà a 1 set de 21 punts (acció punt) 
o Sistema de doble eliminatòria (quan es perdin dos partits es queda 

eliminat de la jornada) 
• Handbol Platja:  

o Camp de 27x12m 
o Cada partit serà de 2 parts de 5’ per part  
o Sistema de doble eliminatòria (quan es perdin dos partits es queda 

eliminat de la jornada) 
 



  
 

   

 

 
 
 
Cada jornada es generarà una classificació i es repartirà una sèrie de punts a cada 
equip en base als resultats obtinguts. Al final de les quatre jornades obtindrem la 
classificació dels Esports de Platja 2015 (només podran puntuar els equips que 
han participat en un mínim de dues jornades). 
 
 
 Puntuació JORNADES Puntuació ÚLTIMA 

JORNADA 
1r classificat 100 punts 150 punts 
2n classificat 80 punts 110 punts 
3r classificat 50 punts 75 punts 
4t classificat 50 punts 75 punts 
5è classificat 25 punts 40 punts 
6è classificat 25 punts 40 punts 
7è classificat 15 punts 25 punts 
8è classificat 15 punts 25 punts 
 
*A partir de la 9a posició els punts que s’assignaran seran 10 en les jornades prèvies i 15 en 
la última jornada.  
*En cas que un equip participi només a la quarta jornada es farà servir la “puntuació per 
jornades” en comptes de la puntuació de la última jornada. 
 
  
 
 
 
 



  
 

   

 

NORMATIVA GENERAL D’ESPORTS DE PLATJA 
 

• La data límit d’inscripció és el dimecres al matí (màxim a les 13h) abans de la 
jornada. 

• Les inscripcions es tramitaran a través de l’aplicatiu de llicències, i per tant no 
caldrà presentar fulls d’inscripció. 

• El pagament dels equips es podrà fer a través de l’aplicatiu o directament a les 
oficines del CEEB. No s’acceptaran pagaments el mateix dia de l’activitat. 

• El sistema de competició pot variar en funció del nombre d’equips inscrits però 
per norma general es confeccionaran quadres de classificació i d’eliminatòries. 

• De cada jornada sortirà un guanyador per modalitat i categoria, i al finalitzar 
la temporada es publicarà la classificació final. (només podran puntuar aquells 
equips que hagin participat en un mínim de dues jornades). 

• El dimecres per la tarda previ a la jornada s’enviaran els horaris amb els 
partits de primera hora. 

• Els equips s’hauran de presentar a la carpa d’organització 30’ abans del partit i 
presentar les fitxes d’equip (mateix document que en lliga regular). Qualsevol 
participant que no estigui inclòs a la fitxa d’equip no podrà disputar els partits.  

• És responsabilitat dels equips consultar el panell de partits i presentar-se 5’ 
abans de cada encontre a la pista corresponent. En cap cas la organització es 
fa responsable de perseguir als equips. 

• 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. 

• Tots els participants han de jugar amb samarreta. 
• En cas que algun esportista es fes mal recomanem al responsable que es 

presenti a la carpa d’organització.  
• El material esportiu està reservat per a disputar els partits. 
• 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.  

 
 
 
Recomanacions 
 

• Portar protecció solar per a evitar cremades 
• Portar aigua per a no patir deshidratació 
• 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 puguin perdre 
• No molestar als banyistes 
• Respectar els camps de joc i els horaris dels partits 

 
 
 
 

  


