
 

 

 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2016-2017 
 

CONVOCATÒRIA DE TROBADA 

NACIONAL 
 

VOLEIBOL BENJAMÍ  
 
 

 
1.-  Seus, dates i termini d’inscripció 

 
DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 

27 de maig 18 de maig 

      Mataró (Maresme) 

 

Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les 

inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, abans del 18 de maig de 2017. 
 

2.-  Participació 
 

Es podran inscriure a la Trobada Nacional Benjamí els equips classificats en primer lloc de les 

Finals Territorials (o sectors de Barcelona Comarques) de voleibol benjamí dels Jocs Esportius 

Escolars de Catalunya, d’acord amb la participació màxima que s’estableix en la taula següent: 
 

 

ATCE Equips 
 

Total 

Barcelona Ciutat 1 1 

Barcelona Comarques* 4 4 

Girona 1 1 

Lleida 1 1 

Tarragona 1 1 

Terres de l’Ebre 1 1 

Total 9 9 

 

 
Les  places  vacants  d’una  ATCE  podran  ser  adjudicades  pel  Comitè  Organitzador Nacional  a 

altres agrupacions territorials un cop finalitzi el període d’inscripció. 

 
2.2.-  Personal  tècnic 

 

Als/a  les  jugadors/es  s’hi  afegirà  el  personal  tècnic  (tècnic/a  d’esport  o  entrenador/a  i/o 

delegat/ada) com a mínim 1 entrenador/a i com a màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/a. 
 

És obligatori que com a mínim un membre del personal tècnic sigui major d’edat. 

 
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fent- 

se càrrec del seu comportament i bona conducta. 
 
 

3.-  Sistema de competició 
 

En una primera fase es faran 3 grups de competició: grup 1, grup 2 i grup 3, amb els equips 

classificats de la Fase Territorial (o sectors de Barcelona Comarques). 

 

 



 

 

Un cop rebudes totes les inscripcions, el CEM crearà un sistema de competició, per temps i en 

diferents activitats, en cap cas el marcador ni el resultat determinaran la posició dels equips. 

 

El consell organitzador es reserva el dret de convidar equips, de la seva comarca, per tal de 

facilitar el funcionament de la Trobada. 
 
 
 

4.-  Sistema de puntuació i classificació 
 

L’objectiu de la jornada serà únicament lúdic. No es realitzarà classificació de cap tipus durant la 

jornada. Ni en referencia al  resultat dels partits, ni de valors. 

Pot haver algun reconeixement en relació als valors generat per alguna acció concreta durant la 

jornada. 

CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS                              CLASSIFICACIÓ DE VALORS 
 
 
5.-  Observacions 

 

El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment si no 

s’arriba el mínim de participació previst, és el següent: 
-     Mínim de 4 equips. 

Aquests equips han de representar com a mínim 3 consells esportius d’àmbits territorials de 

diferents. 

 

 


