Torneig Europeu
d’Escoles de Hockey

TEEH 2022
1, 2 i 3 de juliol

Carta d’

invitació
Benvolguts amics del Hockey,
Ens adrecem a vosaltres per presentar-vos la 21ena edició del
Torneig Europeu d’Escoles de Hockey - TEEH 2022 i convidar-vos a
participar.
Davant l’èxit de les anteriors edicions, amb equips arribats de França,
Anglaterra, Bèlgica, Holanda i Alemanya, a més dels principals equips
catalans i espanyols, tenim la satisfacció de presentar-vos aquesta
nova edició del torneig TEEH per a jugadors i jugadores de totes les
categories Sub-16. L’essència del nostre Torneig és prioritzar la
qualitat de la competició i facilitar que tots gaudim del millor
ambient esportiu. Amb aquests objectius s’organitza una competició
amb fases finals a cada categoria i moltes hores de hockey per a
tothom, a més d’activitats diverses per a totes les edats.
Amb l’experiència que ens dona l’organització de les edicions
anteriors, us convidem a gaudir del millor ambient de hockey jove els
dies 1, 2 i 3 de juliol de 2022 a les instal·lacions del CD Terrassa
Hockey (Matadepera - Barcelona). Coincidint amb el nostre torneig
d’escoles se celebrarà la Copa del Mon de Hockey 2022 a la veïna
ciutat de Terrassa i ens plau comunicar-vos que el nostre club és
subseu del campionat.
I si voleu gaudir del hockey millorant les habilitats tècniques, també
podeu participar a l’Stage de hockey que organitzarem del 27 al 30
de juny, durant el que també oferim la possibilitat d’acampada a tots
els participants.
Finalment dir-vos que quedem a la vostra disposició per respondre
qualsevol pregunta sobre el torneig i proporcionar informació
addicional a teeh@cdterrassa.cat.
Esperem poder gaudir amb vosaltres del TEEH 2022, un dels més
prestigiosos torneigs U16 a Europa!
Cordialment,
CD Terrassa Hockey

Format del torneig
U16

U14

U12

U10

U8

2006-2007

2008-2009

2010-2011

2012-2013

>2014

11 x 11

9x9

7x7

6x6

3x3

Fins a 8
equips de
nois i 8 de
noies

Fins a 8
equips de
nois i 8 de
noies

Fins a 8
equips de
nois i 8 de
noies

Fins a 8
equips de
nois i 8 de
noies

Fins a 10
equips de
nois i 10 de
noies

 Competicions organitzades en categories masculines i
femenines d’acord amb l’edat dels jugadors.
 Competicions que inclouran lliga classificatòria i finals.
 Partits d’entre 20 i 30 minuts segons la categoria.
 Reglament oficial de hockey herba.

El programa*
Divendres 1 de juliol
(dia complet)
- Arribada i registre dels
equips no allotjats al
Club
9:00 - Inici del torneig
10:30-20:30 - Piscina
exterior
21:00 - Botifarrada
(tickets a recepció)
*Els horaris són
aproximats. Quedaran
definits en futures
comunicacions

Dissabte 2 de juliol
(dia complet)
9:00 - Inici partits
10:30-20:30 - Piscina
exterior
- Campionat futbolí humà
18:00 - Presentació
equips i fotografia oficial
- Sopar dels participants:
Burger party
21:00 – Fideuà pels
acompanyants (tickets a
recepció)
- Sorteig material de
hockey i gran festa

Diumenge 3 de juliol
(final activitats 15 h)
9:00 - Inici partits
10:30-15:00 - Piscina
exterior
- Fase final U8, U10 i U12
- Fase final U14 i U16
- Entrega de premis i
clausura del TEEH

L’acampada
30/06

01/07

02/07

Facilitem l’allotjament dels participants a les instal·lacions del Club!
Disposem d’una àrea amb
tendes de campanya, serveis i
dutxes per allotjar jugadors i
entrenadors dels equips U14 i
U16 en un entorn privilegiat
(consulteu altres categories).
L’allotjament en acampada
inclou tots els esmorzars,
dinars, berenars i sopars des
de dijous vespre fins
diumenge al migdia.
Allotjament per als més petits i
per a acompanyants

https://hoteldoncandido.com/
Alberg Vallparadís
Alberg Molí de Sant Oleguer, Sabadell
Alberg Els Caus, Mura
Residència Universitària Hipatia, Terrassa
Residència Francesc Giralt i Serra, Terrassa

Diferents fórmules d’inscripció
Basic (54 €)
01/07

02/07

03/07

Plus (63 €)
01/07

02/07

03/07

Full (150 €)

Activitats esportives
Sopar

30/06

01/07

02/07

03/07

Dinar
Picnic

Esmorzar

Festa

Allotjament

Stage de tecnificació
27/06

28/06

Estem preparant un Stage de
tecnificació del 27 al 30 de juny
per preparar la participació dels
jugadors al TEEH.
Disposem d’allotjament per a
jugadors i entrenadors durant
l’Stage, així com de servei de
menjador.
Inscripció Stage + alllotjament +
pensió completa
Consulteu preu

29/06

30/06

Activitats per a les famílies
Divendres vespre tindrem una
botifarrada i dissabte vespre
una fideuà popular.
Aprofita les nostres
instal·lacions i banya’t a la
piscina exterior.
Gaudeix del nostre entorn
natural privilegiat

Gran campionat de
futbolí humà!

Totes les activitats son gratuïtes
excepte la botifarrada i la
fideuà.
Inscripció abans del 15 de juny.

CD Terrassa Hockey

Sub-seu Mundial Hockey 2022

Clubs participants TEEH anteriors

TEEH 2022
CD Terrassa Hockey

+ info:
Tel. 937 870 502
teeh@cdterrassa.cat
www.cdterrassa.cat

Ctra. de Terrassa a Talamanca, Km. 5,6
08230-Matadepera (Barcelona)

30/04

15/06

Data límit
inscripció
equips

Data límit incripció
a activitats

Abril

Maig

30/06 al
03/07
Acampada

Juny

Juny

Juliol

Juliol

30/05

27/06 al
30/06

01/07 al
03/07

Comunicació dades
membres equips

Stage de tecnificació
per a participants

Torneig

INFORMACIÓ BÀSICA
Data límit d’incripció: 30-04-2022
Quota d’inscripció per club: 0€
Quota d’inscripció per jugador/entrenador:
✓ 54 €: inclou admissió al torneig + dinar i berenar divendres + dinar,
berenar i sopar dissabte + festa dissabte nit + accés lliure a la piscina.
✓ 63 €: inclou el mateix que l’opció anterior + dinar picnic diumenge.
✓ 150 €: inclou el mateix que la primera opció + dinar picnic diumenge +
allotjament en tendes de campanya al Club des de la nit del dijous fins la de
dissabte + esmorzars durant l'estada + sopars dijous i divendres.
El CD Terrassa us pot ajudar amb la contractació dels hotels seleccionats per a
acompanyants i jugadors.

