GRUPS
GRUP A

GRUP B

CATLLAR

TECNIFUTBOL

ESCOLETA

SALLE TGNA.

ESCOLA VALLS

LA RIERA

QUADRANT PARTITS
HORA

CAMP

10:00
10:30
11:00

EQUIPS

C1

CATLLAR

ESCOLETA

C2

TECNIFUTBOL

SALLE TARRAGONA

C1

ESCOLETA

ESCOLA VALLS

C2

SALLE TARRAGONA

LA RIERA

C1

CATLLAR

ESCOLA VALLS

C2

TECNIFUTBOL

LA RIERA

QUADRANT PARTITS FASE FINAL
FINAL CONSOLACIÓ (5è-6è) - ENTREGA TROFEUS AL FINALITZAR PARTITS
11:30

A1

5è/6è

3r GRUP A

3r GRUP B

SEMIFINALS (1r-4t)
A1

SEMIS 1

1R GRUP A

2n GRUP B

A2

SEMIS 2

1r GRUP B

2n GRUP A

12:00

3r-4t Lloc
12:30

A2

PERDEDOR SEMIS 1

PERDEDOR SEMIS 2

FINAL
12:30

A1

GUANYADOR SEMIS 1
ENTREGA TROFEUS AL FINALITZAR PARTITS

GUANYADOR SEMIS 2

DOCUMENTACIÓ
Abans que comenci la trobada, cada equip ha de lliurar a la organització un llistat original
certificant que els noms, cognoms i dates de naixement dels jugadors participants són
correctes. Els responsables dels equips han de portar les llicencies esportives en vigor per si
l’organització la requereix durant el torneig.
NOMBRE DE JUGADORS I SUPLENTS
No hi ha cap limitació en el nombre de jugadors inclosos en la llista de participants. Els
canvis són lliures però sempre prèvia autorització de l'àrbitre. Tot jugador substituït podrà
tornar a entrar.
EQUIPACIONS
Cada club està obligat a portar dues equipacions de joc numerades.
TERRENYS DE JOC
La competició es disputarà entre el CAMP 1 (dreta) i el CAMP 2 (esquerra). Els vestidors
quedaran oberts durant tota la jornada, són d’entrada i sortida i no es podrà deixar cap
motxilla o qualsevol tipus de material dins.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
A la primera fase o fase de classificació, els equips juguen entre ells en un sistema de lliga
d'una sola volta. Els dos millors de cada grup passen a la fase final. Els tercers classificats
passaran a la fase de consolació. Tots els partits de la fase final i de consolació es juguen
segons el sistema de copa (eliminació directa) i es decideixen sense pròrroga, per
llançament penals.
PROGRAMA DE JOC
El Comitè organitzador es reserva el dret de fer canvis al programa de joc, tant pel que es
refereix als horaris i camps de joc. Els canvis s'informaran al responsable de l'equip.
LLANÇAMENT DE PENALS PER DESEMPATAR
Els equips llançaran una tanda de 3 penals, d'un en un alternativament. Si es manté l'empat
els equips llençaran un penal alternativament fins que un marqui i l'altre falli. Cadascun dels
penals serà xutat per un jugador diferent. Només en el cas que tots els jugadors de l'equip
inclòs el porter hagin xutat un penal, podran tirar una segona pena màxima.
DURACIÓ DELS PARTITS
Tots els partits seran d’un part de 25 minuts. El comitè de la trobada està autoritzat a
alterar la durada i l'horari dels partits.
PUNTUALITAT I OCUPACIÓ DEL CAMP
Els equips han d'estar preparats al camp 10 min. abans de cada partit.
Les zones laterals estan reservades per escalfaments dels equips que juguen a continuació.
PUNTUACIÓ PER A LA LLIGA DE FASE DE CLASSIFICACIÓ
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 1 punt
Partit perdut: 0 punts

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ
En cas d'empat entre dos equips
1. Enfrontament entre els equips.
2. Gol-average general.
3. Nombre de gols a favor.
4. Nombre de gols en contra.
4. Llançament de moneda.
En cas d'empat entre més de dos equips*
Nombre de punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats.
1. gol-average dels partits jugats entre els equips implicats.
2. número de gols a favor en els partits jugats entre els equips implicats.
3. gol-average general.
4. número de gols a favor en la classificació general del grup.
* En el moment en que l'empat passi a ser entre dos equips, els dos equips implicats
passen a desempatar segons el criteri de "En cas d'empat entre dos equips".
ÀRBITRES
Els àrbitres són els designats per l’organització. Les seves decisions són inapel·lables.
SANCIONS
Un jugador expulsat per una falta tècnica com: agafar de la samarreta, falta essent l'últim
jugador en jugada manifesta de gol, falta per tocar el porter la pilota amb les mans fora de
l'àrea, doble amonestació, etc. no serà castigat amb sanció pel següent partit. En altres
expulsions com insultar, donar cops de peu, agredir a un contrari, etc. el jugador serà
automàticament suspès pel següent partit i en funció de la gravetat de l'acció podria ser
sancionat per diversos partits.
REGLES D'ORDRE
Els entrenadors i delegats són responsables dels seus jugadors tant en els danys en els
vestuaris i d'altres instal·lacions, com en l’educació i la imatge durant el torneig. Els
espectadors han d’estar a les grades, en el cas de que s’incompleixi aquesta norma,
l’organització avisarà als responsables de l’equip i si persisteix es podria expulsar l’equip de
la competició.
RESPONSABILITATS I ASSEGURANCES
Tots els clubs han de tenir llicenciats i assegurats els seus jugadors dins i fora del terreny
de joc i cadascun dels participants haurà de portar la fitxa federativa, la targeta sanitària o
qualsevol altre assegurança privada. L’organització no es fa responsable dels possibles
danys i perjudicis dels participants com pot ser la pèrdua d'objectes personals (per robatori
o altres circumstàncies) o les lesions. La organització declina tota responsabilitat dels danys
que puguin ocasionar els participants durant la competició tant a ells mateixos com a
tercers.
PROTECCIÓ DE DADES
S’ha de comunicar expressament, en cas de no donar consentiment, per a que l’organització
utilitzi qualsevol reproducció gràfica o sonora dels participants durant la seva participació al
torneig, ja que es faran fotografies.
MODIFICACIONS
Qualsevol circumstancia que no hagi estat prevista pel present reglament és competència
exclusiva dels responsables de l'organització, essent les seves decisions firmes e
inapel·lables. També es reserva el dret a afegir, modificar, interpretar i aplicar les normes
segons els seus criteris i les necessitats del torneig. L’organització es reserva el dret a
modificar aquestes normes en benefici de la competició.

TROBADA PREBENJAMINS EL CATLLAR
1 JUNY 2019
NOM DE L’EQUIP: ___________________________________
RESPONSABLE: _________________

Núm

Cognoms

TELEFON: __________

Data Naixement

Omplir i donar al Coordinador del torneig a l’arribada al camp!!!

