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Trobada Nacional Aleví 
Esports d’associació 

Minibàsquet Masculí i Femení 
Minivolei Masculí i Femení 

Futbol Sala Masculí 
Futbol 7 Masculí 

Data 5 i 6 de juny de 2010 

Lloc de la Final Instal·lacions Esportives de “El Molí” 
17310 Lloret de Mar 

Com arribar al lloc de la final 
Autopista AP-7/ E-15 – Sortida 9 Vidreres / Lloret 
 
Plànol - Annex 2 

Consell Esportiu 
organitzador 

Consell Esportiu de la Selva 
Passeig de St. Salvador, 25 – 27  
17430  Santa Coloma de Farners 
Telèfon 972 843 522 i fax 972 840 804 
e-mail esports@selva.cat  
web www.selva.cat/esports 

Incorporació 1 hora abans de l’inici del primer partit al Pavelló El “Molí” 

Allotjament 

L’allotjament dels participants inclou la nit del dissabte a diumenge i 
els àpats des del dinar de dissabte fins l’esmorzar de diumenge. 
 
Hotel Olympic 
Ntra. Sra del Rossell, s/n 
17310 Lloret de Mar 
 
Per reserves extra cal enviar un e-mail o trucar al Consell Esportiu 
de la Selva | esports@selva.cat | 972 843 522 
 
. Límit de reserves el Dimarts 1 de juny de 2009. 
 
- Preu PC [Dinar/Sopar/Dormir i esmorzar] 35€ en habitació doble i 
45 € en individual. 
- Dinar extra de diumenge 11 € [Acompanyants i participants] 
 
La recepció abans d’anar a l’hotel, tan els equips com els 
acompanyants, l’han de fer al Pavelló El Molí. 

Desenvolupament 
de la trobada 

Al arribar els equips al punt de recepció se’ls distribuirà per les 
diferents instal·lacions, un cop allà es jugaran els partits previstos en 
els calendaris de cada esport. [Annex 1] 
La Trobada Nacional Aleví té un caire lúdic.  En cap esport hi haurà 
classificació final. 

Cloenda Diumenge 6 de juny a les 13.15 al pavelló “El Molí” 
Tornada d’esportistes Diumenge després de la cloenda. 

Documentació 
 

D’acord amb els punts 9.2. i 9.3. de la  Convocatòria dels JEEC, per 
participar caldrà portar degudament tramitat el carnet d’esportista i 
d’entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel consell esportiu 
corresponent, i presentar-lo a requeriment de qualsevol membre de 
l’organització. 


