XIII Trobada 
HANDBOLi
Igualada

a

PRESENTACIÓ
Un any més, el Club Handbol Igualada organitza la Trobada HANDBOLiCAT per la
Marató de TV3, emmarcada dins del Circuit de Trobades Handbolicat de Catalunya,
organitzat per la Federació Catalana d’Handbol.
Aprofitem l’activitat per transmetre un dels valors més importants en què educar els
joves i les joves esportistes: la Solidaritat
. Per això, vinculem la jornada a la major
mostra de solidaritat del nostre país: “La Marató de TV3”.
Esperem poder trobar-vos a la 13a Trobada Handbolicat Ciutat d’Igualada

Informació:

LLOC
Complex Esportiu de les Comes (Pavelló Polivalent i Sala de Barri)
DATA
Diumenge 16 de desembre de 2018. De les 10.00 a les 15.00 hores
CATEGORIES

●
●
●
●
●
●

Aleví masculí-mixt (2007/2008)
Aleví femení (2007/2008)
Benjamí masculí-mixt (2009/2010)
Benjamí femení (2009/2010)
Prebenjamí masculí/femení/mixt (2011/2012)
Special Handbol (handbol per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o
malaltia mental)

SISTEMA DE COMPETICIÓ
● Torneig en categoria aleví: mínim tres partits en format eliminatori. Trofeus
per als dos primers classificats de cada categoria aleví.

●

Trobada amistosa en categoria prebenjamí, benjamí i Special: la finalitat és
jugar per jugar, s’anotaran els gols però no es tindran en compte els resultats
dels partits.

INSCRIPCIONS
Gratuïtes. Demanem a tothom que per tal de col·laborar amb el projecte de la
Marató, es faci un donatiu a la “Xocolatada per La Marató” i a d’altres activitats
paral·leles al llarg del matí. Tots els ingressos aniran destinats a La Marató.

El període d’inscripció es tanca el dissabte 1 de desembre de 2018. Les
inscripcions es faran per correu electrònic adjuntant el corresponent full d’inscripció
a l’adreça area.esportiva@handboligualada.com.
NORMATIVA
● Els partits tindran una durada de dos parts de 12 minuts. Entre cada part hi
haurà un descans de dos minuts.
● Cada equip estarà format per un mínim de 5 jugadors i un màxim de 12.
S’haurà de portar l’equipament del mateix color.
● S’aplicarà el reglament mini-handbol aleví de nivell 2 i benjamí de la FCH.
Però, atenent al caràcter lúdic de l’activitat, es podran fer totes les
substitucions que es vulguin a qualsevol de les parts.
● Només podran jugar els nens i les nenes que estiguin inscrits en el full
d’inscripció i que tinguin tramitada la corresponent mutualitat, ja sigui a
través de Consell Esportiu o de la FCH.
● L’organització del torneig no és fa responsable dels danys que es puguin
ocasionar els/les esportistes, però farà tot el possible per evitar-los.
PUBLICACIÓ DELS CALENDARIS
Els calendaris restaran penjats a partir del dimarts 11 de desembre a la pàgina web
www.handboligualada.comi se us enviaran per correu als responsables dels equips.

Organitza

Col·laboren

