1.L’ACTIVITAT
L’activitat es durà a terme al Poliesportiu Municipal de Molins de Rei el dimecres 1 de maig de 2019 entre
les 9:00h i les 15:00h
L’activitat té com a centré d’interés un torneig d’handbol per a les categories Aleví masculí (12 equips) i
femení (8 equips).
L’espai està dividit per dues grans zones:


PISTA 1: Espai amb les pistes de joc 4 i 5



PITA 2: Espais amb les pistes de joc 1, 2 i 3

Al vestibul de l’instal·lació hi podreu trobar:


Taules informatives amb els resultats en directe dels partits del torneig



Fulls informatius amb els cronogrames de l’activitat
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2. EL REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ
El reglament dels partits serà especial en motiu de l’activitat:
1. Els partits tindran una durada de dos parts de 10 minuts amb descans entre parts d’un minut.
2. Cada equip en pista estarà format per 4 jugadors de camp més un porter. La resta dels integrants de
l’equip hauran d’estar asseguts a la banqueta esperant el seu torn per jugar.
3. L’inici de cada partit es farà amb salt neutral. A la segona part de partit posarà en joc la pilota l’equip que
a la primera part perdés el salt inicial.
4. En les dues categories del torneig es tindran en compte els gols marcats i encaixats. El resultat marcarà el
lloc de la classificació de cada equip. 3 punts per partit guanyat, 2 per partiti empatat i 1 punt per partit
perdut. En cas d’empat a punts entre dos equips sera l’equip que hagi fet més gols qui es fiqui per davant.
5. La resta de normes del joc serán les establertes al reglament de minihandbol amb les següents
excepcions:


EL GOL: Quan l’equip defensor rebi gol haurà de posar la pilota en joc des del mig del camp amb
prèvi xiulet de l’àrbitre si tots els jugadors del mateix equip es troben a la seva meitat del camp.



DEFENSA ZONAL: Els equips defensors poden defensar a través d’una defensa zonal oberta (2:2, 3:1
o 1:2:1). La defensa 4:0 serà penalitzada.



JOC PASSIU: Quan l’equip atacant porti molta estona amb possessió de la pilota o eviti les accions
d’atac l’àrbitre aixecarà el braç per senyalitzar el joc passiu



EL PENAL EL LLENÇA QUI EL PROVOCA: El jugador atacant que provoca el penal es qui l’ha de llençar
menys en casos de lesió.

3. EL FUNCIONAMENT DEL TORNEIG
3.1 TORNEIG MINICAMPIONS CATEGORIA ALEVÍ MASCULÍ
El torneig estarà format per un total de 12 equips que s’enfrontaran en un sistema de competició explicat a
continuación.


FASE DE GRUPS:

A l’inici de la competició cada equip serà assignat en un grup composat per quatre equips. El torneig
compta amb 3 grups per la mateixa categoría. En aquesta fase tots els equips del grup s’enfrontaran
entre ells per obtenIr una classificació definitiva.
Es classificaran per la següent ronda del torneig els tres equips que hagin quedat primers i segons de
cada grup i els dos millors tercers. Els tres equips que hagin quedat quarts i el pitjor tercer passaran a
jugar la Copa de l’Esportissim.



QUARTS DE FINAL TORNEIG MINICAMPIONS:

En aquesta fase del torneig tots els equips classificats s’enfrontaran a partit únic per assolir la
classificació per les semifinals del torneig. Tots els equips que quedin eliminats en aquesta ronda hauran
finalitzat la seva participación a la competició.
En cas que un dels partits acabi en empat es decidirá el guanyador de l’eliminatòria amb un gol d’or. La
possesió de la pilota es determinarà amb un sac neutral des del mig del camp. (Aquesta normativa
també s’aplicarà a l’eliminatòria de semifinals).



SEMIFINALS TORNEIG MINICAMPIONS:

En aquesta fase del torneig tots els equips classificats s’enfrontaran a partit únic per assolir la
classificació per la final del torneig. Els dos equips perdedors jugaran un partit de consolació per poder
lluitar pel tercer lloc. Els dos equips guanyadors disputaran la final.



3/4 LLOC I FINAL TORNEIG MINICAMPIONS

Fase a partit únic per decidir el podi definitiu de la competició.
En cas d’empat es jugarà una tanda de penals d’un total de tres penals per equip. Si al finalitzar aquesta
tanda el resultat segueix en empat es passarà a jugar mort sobtada.

3.2 TORNEIG COPA MINICAMPIONS CATEGORIA ALEVÍ MASCULÍ
Els quatre equips eliminats a la fase de grups del Torneig Esportissim passaran a disputar aquesta competició
alternativa.


SEMIFINALS COPA MINICAMPIONS:

En aquesta fase del torneig tots els equips classificats s’enfrontaran a partit únic per assolir la
classificació per la final del torneig. Els dos equips perdedors jugaran un partit de consolació per poder
lluitar pel tercer lloc. Els dos equips guanyadors disputaran la final de la competició.
En cas que un dels partits acabi en empat es decidirá el guanyador de l’eliminatòria amb un gol d’or. La
possesió de la pilota es determinarà amb un sac neutral des del mig del camp.



3/4 LLOC I FINAL COPA MINICAMPIONS:

Fase a partit únic per decidir el podi definitiu de la competició. En cas d’empat es jugarà una tanda de
penals d’un total de tres penals per equip. Si al finalitzar aquesta tanda el resultat segueix en empat es
passarà a jugar mort sobtada.

4. CRONOGRAMA DE L’ACTIVITAT
4.1 ARRIBADA I PRESENTACIÓ

Demanem que els equips arribin al poliesportiu puntualment a les 8:40.

La recepció dels jugadors será a l’entrada del Poliesportiu Municipal. Cada equip serà acollit pel responsable
de l'activitat que resoldrà tots els possibles dubtes sobre l'esdeveniment. Cada equip disposarà d'un vestuari
i d'una gàbia per l'emmagatzematge de material.

4.2 INICI DELS PARTITS
A les 09:00h es dona el tret de sortida al torneig És MOLT IMPORTANT que cada un dels grups prengui
atenció a les indicacions del seu entrenador/a per evitar descuits o inpuntualitats.

Tots els partits iniciaran puntualment a l’hora que s’estipula al cronograma de l’activitat. Si un equip no és
puntual a l’inici del partit se’l penalitzarà amb tres gols inicials de desavantatge.

4.3 HORARIS DE ROTACIÓ I FASES DEL TORNEIG
Al FULL ANNEX trobareu el calendari dels partits que haureu de seguir al llarg del matí per tal de saber on us
toca participar en cada moment. A cada rotació hi haurà un monitor responsable que s’encarregarà de
dinamitzar l’espai i donar les corresponents indicacions al grup.

És important la implicació de tots els entrenadors/es i pares/mares per garantir el bon funcionament de
l’activitat.

NO US DESPISTEU I SEGUIU L’HORARI PREVIST!!

- TORNEIG MINI CAMPIONS -

COMPETICIÓ MASCULINA (PISTA 2-GRUP 1)
Cronograma competició
PISTA 2
8:40

BENVINGUDA

Participants

9:00

BM ESPARRAGUERA

CE MOLINS DE REI

9:30

CH IGUALADA

CH SANT JOAN DESPÍ

1

CE MOLINS DE REI

10:00

CE MOLINS DE REI

CH IGUALADA

2

CH SANT JOAN DESPÍ

10:30

CH SANT JOAN DESPÍ

BM ESPARRAGUERA

3

CH IGUALADA

11:00

BM ESPARRAGUERA

CH IGUALADA

4

BM ESPARRAGUERA

11:30

CE MOLINS DE REI

CH SANT JOAN DESPÍ

- TORNEIG MINI CAMPIONS -

COMPETICIÓ MASCULINA (PISTA 3-GRUP 2)
Cronograma competició

PISTA 3
8:40

BENVINGUDA

Participants

9:00

CH RIBES

CHSES

9:30

HANDBOL VORAMAR

CH ESPLUGUES

10:00

CHSES

10:30

1

CH RIBES

2

CHSES

HANDBOL VORAMAR

3

CH ESPLUGUES

CH ESPLUGUES

CH RIBES

4

HANDBOL VORAMAR

11:00

CH RIBES

HANDBOL VORAMAR

11:30

CHSES

CH ESPLUGUES

- TORNEIG MINI CAMPIONS -

COMPETICIÓ MASCULINA (PISTA 5-GRUP 3)
Cronograma competició

PISTA 5
8:40

BENVINGUDA

9:00

MARTORELL

HC LAIETÀ

9:30

OAR GRÀCIA SABADELL

HANDBOL COOPERATIVA

10:00

HC LAIETÀ

OAR GRÀCIA SABADELL

10:30

HANDBOL COOPERATIVA

MARTORELL

11:00

MARTORELL

OAR GRÀCIA SABADELL

11:30

HC LAIETÀ

HANDBOL COOPERATIVA

Participants
1

MARTORELL

2

HC LAIETÀ

3

HANDBOL COOPERATIVA

4

OAR GRÀCIA SABADELL

- TORNEIG MINICAMPIONS -

FASE FINAL TORNEIG MINICAMPIONS
(CATEGORIA ALEVÍ MASCULÍ)
PISTA 2
Q1

1r GRUP 1
2n MILLOR 3r

12:45

PISTA 2
S1

Q2

1r GRUP 3
MILLOR 3r

GUANYADOR Q1
GUANYADOR Q2

13:15

12:15

PISTA 4
C1

PISTA 3
Q3

1r GRUP 2
2n GRUP 3

12:45

PISTA 3
S2

Q4

2n GRUP 1
2n GRUP 2

12:15

GUANYADOR Q3
GUANYADOR Q4

13:15

PERDEDOR S1
PERDEDOR S2

PISTA 2
13:45

F1

GUANYADOR S1
GUANYADOR S2

13:45

- TORNEIG MINICAMPIONS -

LA COPA MINICAMPIONS
(CATEGORIA ALEVÍ MASCULÍ)

S1

PISTA 5
PITJOR 3r
4t GRUP 1

12:15
S1

S2

4t GRUP 2
4t GRUP 3

12:45

PISTA 5

PISTA 5

PERDEDOR S1

GUANYADOR S1

PERDEDOR S2

13:15

F1

GUANYADOR S2

13:45

