Trobades d’handbol

VIII Diada de l’handbol base
“CIUTAT D’IGUALADA”
Informació
Enguany recuperem una nova edició de la Diada de l’handbol base, que volem que sigui la gran festa de cloenda de
l’handbol escolar.
LLOC
Complex Esportiu de “Les Comes”. Pavelló polivalent.
DATA
Diumenge 24 de maig de 2015 de 9,30h del matí fins les 14.00h.
CATEGORIES
 Aleví (nascuts 2003/2004)
o Masculí: 8 equips
o Femení: 8 equips.
 Benjamí (nascuts 2005/2006)
o Masculí: 8 equips
o Femení: 8 equips
 Prebenjamí (nascuts 2007/2008)
o Masculí: 8 equips
o Femení: 8 equips
SISTEMA DE COMPETICIÓ
Eliminatòries, format Copa, els que vagin quedant eliminats jugaran entre ells per classificació final.
INSCRIPCIONS
Gratuïtes. El període d’inscripció es tanca el proper dijous 30 d’abril. Les inscripcions es faran per correu electrònic
area.esportiva@handboligualada.com. En ella s’hi ha d’ajuntar, nom equip; nombre de participants; nom del
responsable (+ correu electrònic) i categoria. Inscripcions LIMITADES. També en la mesura que sigui possible, ens
agradaria que cada escola aportés un equip màxim per categoria. Cada equip participant serà obsequiat amb
una pilota.
NORMATIVA
-

-

-

Els partits tindran una durada de dos parts de 12 minuts controlats per l’àrbitre de cada pista. Entre cada part hi haurà un
descans de tres minuts.
Els equips mixts competiran en competició masculina.
El resultat del partit serà per parts. Una part guanyada seran tres punts, empatada dos punts i perduda un punt. Les parts
es poden empatar, En cas d’empat de parts es llançarà un penal per equip, fins que un dels dos equips falli.
Cada equip estarà format per un mínim de 5 jugadors i un màxim de 10 (essent recomanable de 8). S’haurà de portar
l’equipament del mateix color. Es podran fer totes les substitucions que es vulguin, sempre respectant la sortida del
jugador/a abans de l’entrada de l’altre jugador/a.
Només podran jugar els jugadors que estiguin inscrits en el full d’inscripció que s’ús facilitarà.
S’aplicarà la normativa de mini-handbol del Consell Esportiu de l’Anoia.
L’organització no es responsabilitza de les lesions que puguin ocasionar-se els jugadors/es durant l’activitat.

NOTA: A partir del dia 18 maig us enviarem el calendari al correu electrònic del responsable i també el penjarem a
handboligualada.com.
Organitz
Amb el suport

CONTACTE TROBADA
area.esportiva@handboligualada.com
Tel. 659 260 394

