COMPETICIÓ PILOTA A L'ESCOLA SECUNDÀRIA
Massalfassar, 18 d'abril
Instal·lacions que disposen: trinquet, canxa, carrer natural i frontons.
L'horari està planificat per fer ús del trinquet, canxa i carrer natural. Les dimensions estimades són
d'aprox. 50 m perquè, pel que s'ha vist, no hi ha molt de nivell i, en cas que siga més gran, el traure
no passa del punter i el mitger i rest del seu equip s'avorreixen.
Altra possibilitat és ajustar les dimensions del carrer/trinquet per a què hi haja possibilitat de 4 vs 4 i
hi haja més alumnes participant alhora.
De totes formes, queda a criteri dels tècnics presents. Tot es pot consensuar amb els professors.
És molt interessant que l'alumnat tinga algun trosset del carrer o trinquet per escalfar i mantindre's
ocupat. També es pot fer ús dels frontons.
Normativa conflictiva:
- Han d'haver-hi un mínim de dues alumnes per equip (si l'equip és de 3, mínim una), però no vol
dir que sempre hagen d'estar sobre el terreny de joc.
- Els jugadors de cada equip han d'anar rotant de posicions, de manera ordenada i mai a
conveniència, per exemple: el rest passa de mitger, el mitger de punter i el punter es canvia per un
dels companys que està fora, que entrarà a ocupar la posició de rest.
- Recordar el rebot com funciona, la pilota parada a l'escala o en alguna portalada.
- No es pot fer "coveta" o posar-se davant del jugador que va a colpejar, o deixar passar la pilota per
davall les cames, etc.
- No es pot colpejar la pilota amb el peu, cal insistir a l'alumnat i professorat.
Resultats, actes i documentació:
- Els professors hauran de signar cada resultat i el full d'assistència
- En principi es classificaran els 4 millors equips, però no està 100% clar perquè no tenim clara la
seu de la final. Es comptarà:
1r Punts totals
2n Diferència de jocs
3r Jocs a favor
4t Jocs en contra
- Victòria = 2 pts, empat = 1 pt i derrota = 1 pt.
- Material (els tècnics):
Normativa
Full amb horaris per a cada canxa
Actes/horari per als 3 tècnics
Bolígrafs
Cinta ahesiva
Pilotes

