Bases II Torneig de Nadal
C.H. Sant Fost
Participació: Juvenil Femení
Lloc: Pavelló 1 i 2 Sant Fost de Campsentelles
Organitza: Club Handbol Sant Fost
Data d’inici: 22 de Desembre 2017 a partir de les 16h
Data de termini: 23 de Desembre 2017 a les 21h

Descripció:
El torneig tindrà una duració de dos dies (22 tarda i 23 complert) on el format de competició es
decidirà depenent el nombre d’equips inscrits. Durant aquests dos dies oferim gaudir de
l’handbol femení al 100 per 100, paella popular, obsequi per a totes les participants, rifes,
servei de bar i moltes sorpreses més.

Objectius:


Gaudir i fomentar l’handbol femení al 100%

Bases generals:
1. Participants
Equips juvenil femení amb un mínim de 7 noies i sense màxima. Podran participar en el
torneig de Nadal els equips convidats i que a més hagin sol·licitat la inscripció dins les
dates marcades.
2. Dates d’inscripció
Les inscripcions s’hauran de sol·licitar a més tardar el 8 de Desembre a les 23.59h.
Els equips hauran d’efectuar aquesta acció enviant un mail amb el document
d’inscripció adjunt complert a c.jimenezrevenaque@gmail.com
3. Sistema de joc
i) Reglament: Segons la federació catalana d’handbol
ii) Temps de joc: Dues parts de 20 min a temps corregut amb 5 minuts de descans.
iii) Presentar relació fitxes fchandbol (en cas sigui requerit per l’àrbitre)
iv) Pilota: S’utilitzarà la nº 2

4. Premis
Es premiarà als tres primers equips del torneig amb trofeus i a les millors jugadores de
les finals i semifinals amb un obsequi.
5. Horaris
Els equips hauran de complir estrictament l’horari dels partits. Al torneig si un dels
equips no es troba a l’hora assenyalada es donarà per perdut.

6. Punts fase grups
S’obtindran:
2 punts per partit guanyat
1 punt per partit empatat
0 punts per partit perdut
7. Empat al finalitzar la fase de grups, es tindrà en compte el gol average particular, en
cas d’empat el general del grup.
8. Empats a les fases finals
En cas d’empat, a les fases finals, en un partit es definirà amb cinc llançaments de set
metres.
9. Preu del torneig
El preu del torneig són 250 euros per equip on inclou:
 Inscripció
 Obsequi
 Aigua per tot el torneig
 Premis
 Arbitres federats
 Paella més beguda de dissabte dia 23
o Els acompanyants podran gaudir de paella sempre i quan es reservi
tiquet i es faci el pagament previ. (7 € Paella + Beguda)(Incloure al full
d’inscripció)

Per més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres:
Carlos Jiménez: c.jimenezrevenaque@gmail.com / 618828897
Juan Jurado: juanjuradoruiz@gmail.com / 650870277

