JORNADA ESPORTIVA 2014 – 2015

Lloc : Instal · lacions esportives de la Universitat de Barcelona .
Av. Diagonal , 695-701 .
Data : divendres 27 d’octubre, 2014
Sortida : en autocar des de Stucom a les 08:00
Inici d'activitats : 09:00.
Lliurament de trofeus : 16:00 PISTE D’ATLETISME .
Final de la jornada : 17:00.
PROGRAMA D'ACTIVITATS :
ACTIVITATS COMPETITIVES :
Inici del primer partit .
09:00 FUTBOL SALA
09:00 FUTBOL 7
09:15 VOLEIBOL
10:00 BÀSQUET
10:00 TENNIS
10:00 PÀDEL ( Reunió de tots els inscrits a la pista de Pàdel a les 10:00 amb el
professor Luis Landajuela, responsable de l’activitat). TERMINAR A LAS 13

TALLERS
DEFENSA PERSONAL
10. 00 a 11:00 HIP HOP – DANSA DEL VENTRE (SALA D’ACTIVITATS)
11:00 a 12:00 DEFENSA PERSONAL (1era PISTA PAVELLÓ)
11:00 a 12:00 ESCRIPTURA XINESA-ESCRIPTURA ÀRAB (EXTERIOR
PAVELLÓ)
12:00 a 13:00 ZUMBA (SALA D’ACTIVITATS)
13:00 a 14:00 WEB SÈRIE (SALA D’ACTIVITATS)
14:00 a 15:00 GRUP MUSICAL I AUDIO (SALA D’ACTIVITATS)
15:00 a 15:40 ROBÓTICA (SALA D’ACTIVITATS)
15:15 a 15:40 ESGRIMA ANTIGA (1era PISTA PAVELLÓ)
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NORMES
En arribar a la instal · lació els alumnes que tinguin partit a les 09:00 es
canviaran als vestidors , els altres es dirigiran a les zones esportives on es
desenvoluparan els esports o tallers , en els que s'han inscrit .
FUTBOL
Futbol 7 ( camps gespa artificial )
Camp 1 - Camp 2 .
Futbol sala
Camp 1 - Camp 2
BÀSQUET :
Pista 1 - Pavelló cobert .
Pista 2 - Pista exterior
VOLEIBOL :
Pavelló cobert
TALLERS :
Gimnàs . ( Interior del pavelló )
1a PISTA pavelló cobert
Zona exterior davant del pavelló
VESTIDORS :
Vestuaris del pavelló cobert 1 masc - 1 fem .
Vestuaris davant de la pista exterior de bàsquet tots masc .
Els alumnes no podran deixar les bosses al vestidor . ( S'aconsella deixar-les
en les zones on estiguin jugant els partits ) .
L'actitud dels alumnes ha de ser sempre respectuosa amb els contraris i els
àrbitres .

Els partits començaran a l'hora en punt , en cas que un equip
es retardi més de tres minuts es donarà el partit per perdut i el
resultat serà de 3 – 0 a tots els esports .
ATENCIÓ !!!!! AQUEST ANY FAREM EL CAMPIONAT DE FUTBOL SALA I
EL DE FUTBOL, HE FET LA DISTRIBUCIÓ A PARTIR DEL NOMBRE DE
JUGADORS INSCRITS MENOR A 10 FUTBOL SALA, 10 I MAJOR DE 10
FUTBOL 7.
EL MOTIU ÉS L'ALTA PARTICIPACIÓ 32 EQUIPS, ÉS LA MILLOR OPCIÓ
PER OPTIMITZAR ELS ESPAIS I PUGUEU JUGAR MÉS PARTITS
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FUTBOL-7
Durada dels partits : 20 min . ( Dues parts de 10 min . Amb canvi de camp
sense descans ) .
Entre partit i partit 5 min . per efectuar el canvi d'equips .
Sistema de competició :
Equips : 16
Primera fase (lliga )
Quatre grups :
GA : 4 equips ; GB : 4 equips ; GC : 4 equips ; GD 4 equips ;
Segona fase
Es classifiquen els dos primers de cada grup, i entren en quarts de final,
1r Grup-A - 2n Grup - D; 1r Grup - B - 2n Grup - C; 1r GRUP - C - 2n Grup - B;
1ºGrup D - 2n Grup – A.
En cas d'empat , tant en la primera , com en la segona fase , es llançaran tres
penals per equip i si l'empat persisteix s'aniran llançant penals alternativament
fins que un dels jugadors falli .
Valoracions: Victoria 3 punts .. - Derrota 0 punts (NO HI HA EMPAT)
L'arbitratge anirà a càrrec d'àrbitres del CEEB .
El reglament serà el que regeix en aquest esport , tant en futbol sala com en
Futbol7
Trofeus : 1r – 2ón - 3r – 4t classificats.

FUTBOL SALA
Durada dels partits : 20 min . ( Dues parts de 10 min . Amb canvi de camp
sense descans ) .
Entre partit i partit 5 min . per efectuar el canvi d'equips .
Sistema de competició :
Equips : 16
Primera fase (lliga )
Quatre grups :
GA : 4 equips ; GB : 4 equips ; GC : 4 equips ; GD 4 equips ;
Segona fase
Es classifiquen els dos primers de cada grup, i entren en quarts de final,
1r Grup - A - 2n Grup - D; 1r Grup - B - 2n Grup - C; 1r GRUP - C - 2n Grup - B;
1ºGrup D - 2n Grup – A.
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En cas d'empat , tant en la primera , com en la segona fase , es llançaran tres
penals per equip i si l'empat persisteix s'aniran llançant penals alternativament
fins que un dels jugadors falli .
Valoracions: Victoria 3 punts .. - Derrota 0 punts (NO HI HA EMPAT)
L'arbitratge anirà a càrrec d'àrbitres del CEEB .
El reglament serà el que regeix en aquest esport , tant en futbol sala com en
Futbol7
Trofeus : 1r – 2ón - 3r – 4t classificats.

BÀSQUET(MASCULÍ)
Durada dels partits: 30 min. (Dues parts de 15 min. Amb canvi de camp sense
descans).
Entre partit i partit 5min. per efectuar el canvi d'equips i descans.
Sistema de competició:
Total d'equips participants: 4
Primera fase (lliga).
Classificació dels equips per determinar el lloc en el qual entraran en semifinals
Segona fase
Semifinals 1r contra 4t i 2n contra 3r
Es jugarà la primera fase a la pista exterior i la segona fase a la pista interior
TROFEUS: 1er – 2n – 3er

BÀSQUET (FEMENÍ)
Durada dels partits: 30 min. (Dues parts de 15 min. Amb canvi de camp sense
descans).
Entre partit i partit 5min. per efectuar el canvi d'equips i descans.
Sistema de competició:
Total d'equips participants: 4
Primera fase (lliga).
Classificació dels equips per determinar el lloc en el qual entraran en semifinals
Segona fase
Semifinals 1r contra 4t i 2n contra 3r
Es jugarà la primera fase a la pista interior i la segona fase a la pista exterior.
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TROFEUS: 1er – 2n – 3er

VOLEIBOL
Durada dels partits: 25 min.
Entre partit i partit 5 min. per efectuar el canvi d'equips i descans.
Els partits es jugaran a tres sets de 15 punts. (
El responsable de l'arbitratge al faltar 5 minuts per acabar el temps de que es
disposa per jugar el partit, avisarà perquè tots dos equips sàpiguen que
transcorreguts aquests temps, guanyarà el que en aquell moment tingui més
punts.
Sistema de competició:
Total d'equips participants: 9
Sistema de competició: 3 lligues de tres, es classifiquen els primers de cada
grup i es forma la lliga de campions de grup
Trofeus: 1r – 2ón - 3r classificats.
OBSERVACIONS:

Si queda temps es jugaran els tres sets encara que el partit estigui decidit

TENNIS
Durada dels partits: 30 min.
Entre partit i partit m10 min. de descans.
Sistema de competició:
Total De parelles participants: 7
Primera fase (lliga)
Dos grups:
G-A: 4 equips
G-B: 3 equips
Segona fase
Es classifiquen els dos primers de cada grup.
Semifinals
Sistema de competició: eliminatòria directa.
S'efectuaran tres sets, en cas que finalitzi el temps i no hagués acabat el partit,
s'anotarà vencedor, el que en aquell moment tingui més punts.
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Cada set tindrà un total de 5 jocs, per tant els resultats que es poden produir
en un set seran els següents: (3-0), (3-1) i (3-2).
Trofeus: 1r – 2ón - 3r classificats.
OBSERVACIONS:
Els alumnes hauran de portar raquetes i pilotes de tennis.

PÀDEL
Alumnes inscrits: 24
Inici de l'activitat: 10:00
Final de l'activitat:
Pistes disponibles: 3
Els alumnes es reuniran amb el professor Luis Landajuela, responsable de
l'activitat, que organitzarà els grups segons nivell.
JUGADORS DE PÀDEL INSCRITS:
STUCOM
- Jordi Segura
- Clara Canals
- Queren Urios
- Robert Tallada
- Berta Llona
- Anna García
- Alejandro Cambon
- Isaac Bianna
- Gustavo Sánchez
- Daniel Martí
- Juan Manuel Yañez
- Aleix Pi
- Àlex Solanellas
- Ivan Puchader
- David Camps
- Pedro López
- Daniel Rubio
- David Alegre
CESF
- Carme Rico
- Fran Alcaide
- Martín Rolando
- Josep María Oyonate
- Fredy Chicaiza
- Iván Pérez

