Pavelló Municipal d’Esports
Zona Esportiva – Tàrrega
Telf. 646071655

VI TORNEIG DE MINIHANDBOL CEACAT (24/03/2019)
REGLAMENT
Inscripció. Es pot inscriure qualsevol equip de club, escola o col·legi, sempre i quan es
comprometi a complir els següents requisits :
-

L’assegurança en tots els participants,
Tenir una conducta respectuosa i esportiva vers els adversaris, les instal·lacions i
l’organització,
Acceptar els resultats i aquest reglament.
Enviar el full d’inscripció degudament omplert a l’adreça ceacatarrega@hotmail.com abans
del dia 19 de març de 2019.
Inscripció gratuïta.
Inscripcions limitades i es tramitaran per rigorós ordre de recepció.

Categories. Aleví: masculí/mixt i femení. Benjamí: masculí/mixt i femení. Prebenjamí: masculí/mixt
i femení.
Sistema competició. Segons equips inscrits per categoria, però cadascun disputarà un mínim de
2 partits. La durada del torneig es preveu de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia.
Joc. Es jugaran 3 períodes de 8 minuts. Es podran fer canvis de jugadors sempre que es vulgui. La
primera sacada de centre al inici del partit es farà amb un bot neutral, la segona traurà de mig
camp l’equip que figura com a visitant i la tercera l’equip que figura com a local.
No cal canviar de pista en el descans dels períodes.
Cada període guanyat sumarà 3 punts, empatat 2 i perdut 1. En cas d’empat a punts al final del
partit, comptarà la diferència de gols.
Jugadors. 4 i el porter. No cal fer canvis de porter. Un equip haurà de constar entre 5 i 12
jugadors.
Regles. La resta del reglament de joc serà el mateix que el de la Federació catalana d’handbol
editat al setembre de 2001 i vigent encara en la majoria de competicions de promoció. S’utilitzarà el
reglament aleví per les dues categories, exceptuant la pilota i l’alçada de les porteries, que en la
categoria aleví, tindran les mesures normals, 3x2.
Vestidors. Compartits per a canviar-se. No deixar-hi res.
Premis. Trofeus pels tres primers equips classificats de cada categoria i obsequis per a tots els
participants.
Responsabilitats. El Ceaca Tàrrega no es farà responsable dels perjudicis físics, morals o
materials, que puguin patir els participants durant aquesta jornada esportiva.
Resolució. Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, ho resoldrà l’organització i la seva
decisió serà inapel·lable.

Tàrrega, març de 2019

