TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL
BASE DEL GEIEG
30 i 31 de març de 2018 (Setmana Santa)

Torneig Internacional d’Handbol Base del GEiEG

1. PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,
En primer lloc us donem una calorosa benvinguda i agraïm la vostra
presència en aquest Torneig Internacional d’Handbol Base del GEiEG, en
categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, que es celebrarà els dies
30 i 31 de març de 2018.
Seguint la línia que ens defineix des de fa molts anys al GEiEG, el principal
objectiu d’aquest torneig és el de fomentar l'esport d'iniciació mitjançant
la transmissió de valors i la formació integral dels esportistes.
El format del torneig està pensat perquè cada categoria es pugui disputar
durant un dia sencer, facilitant la tasca dels tècnics, jugadors i pares. A
més, el fet d’estar convivint durant un dia sencer entre esportistes de
clubs d’arreu del territori, fomenta els aspectes socials i afectius, de gran
importància en els esports d’equip.
La nostra intenció és obrir-vos les portes del GEiEG perquè gaudiu
d'aquesta diada d'handbol, ja siguis esportista, familiar, tècnic, o
simplement amant de l’esport. Us engresquem i animem a fer d’aquest
torneig un punt de trobada anual per Setmana Santa.

Benvinguts a Girona.
Benvinguts al GEiEG.

Secció d'handbol del GEiEG.

2. COMPETICIÓ

2.1. Sistema de competició
El torneig començarà amb una fase prèvia de grups, essent un màxim de 8
equips per categoria, tot i que anirà en funció de les inscripcions.
Finalitzada la fase de grups, s’encreuaran els equips segons la classificació
i es disputaran els respectius partits per determinar les posicions finals.

2.2. Categories

Categoria

Edats

Duració partits

Competició

Juvenil
masculí

Nascuts el
2000 i 2001

40 minuts (2 parts de
20 minuts) amb 5
minuts de descans

Dissabte 31
(matí i
tarda)

Cadet
masculí

Nascuts el
2002 i 2003

40 minuts (2 parts de
20 minuts) amb 5
minuts de descans

Dissabte 31
(matí i
tarda)

Infantil
masculí

Nascuts el
2004 i 2005

40 minuts (2 parts de
20 minuts) amb 5
minuts de descans

Divendres
30 (matí i
tarda)

Aleví
masculí mixt
(nivell 1)

Nascuts el
2006 i 2007

30 minuts (2 parts de
15 minuts) amb 5
minuts de descans

Divendres
30 (matí i
tarda)

Benjamí
masculí mixt

Nascuts fins
el 2008

20 minuts (2 parts de
10 minuts) amb 5
minuts de descans

Divendres
30 (matí)

2

Torneig Internacional d’Handbol Base del GEiEG

2.3. Reglament
Tots els jugadors participants en el torneig han de tenir la corresponent
assegurança esportiva, essent responsabilitat de cada entitat qualsevol
infracció en aquesta norma.
Tots els equips participants en el torneig han de presentar a l’organització
la relació de jugadors que hi participaran en el moment de formalitzar la
inscripció. Aquesta haurà de ser mitjançant correu electrònic
(handbol@geieg.cat) com a molt tard el dimecres 28 de març de 2018.
El número mínim de partits previst per equip és de 4, tot i que en funció
de les inscripcions es podria veure modificat.

2.5. Premis
Tots els equips participants al torneig rebran obsequis.
Hi haurà trofeu pels 3 primers classificats de cada categoria. També hi
haurà trofeu per l’equip més esportiu i per la millor afició.
L’entrega dels premis i trofeus es realitzarà a la finalització del torneig per
cada categoria i els equips hauran d’esperar-se a les instal·lacions per
rebre’ls i fer la foto de família.

2.6. Activitats

Tots els equips participants al torneig hauran d’escalfar amb les seves
pilotes. Els partits es disputaran amb pilotes oficials de la organització.

S’oferirà dinar per a tots els jugadors participants mitjançant la compra de
tiquets.

Tots els equips participants al torneig disposaran de 2 garrafes d’aigua
mineral abans de començar cada partit.

Handball Skills Challenge.

Tots els partits seran a temps corregut, amb possibilitat de parar-lo a
criteri arbitral en situacions excepcionals.

2.7. Seguiment torneig

La resta de disposicions seguiran la normativa de la RFEBM i la FCH
respectivament.
/handbolgeieg
2.4. Instal·lacions
Les instal·lacions del Complex Esportiu del GEiEG de Sant Narcís
(C/Empúries, 47, Girona) tornaran a viure una jornada d'handbol de base,
on el pavelló Lluís Bachs, la pista d’handbol, i la pista Torho, estaran
preparades per rebre la il·lusió i esportivitat de tots els equips
participants.

@HandbolGEiEG

www.geieg.cat
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3. INSCRIPCIONS

4. PATROCINADORS

Omplir el formulari adjunt amb les dades corresponents i enviar-lo
mitjançant correu electrònic (handbol@geieg.cat).
La inscripció al torneig té un cost de 20€ per equip. Aquest import s’haurà
de fer efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte que
us facilitarem un cop hàgiu enviat el formulari d’inscripció.
Aquest import permetrà abastar a tots els equips participants d’aigües,
obsequis i altre tipus de material.
El termini d’inscripcions acabarà el dimecres 28 de febrer.
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