AGRUPACIÓ TERRITORIAL

DELS CONSELLS ESPORTIUS DEL CAMP DE TARRAGONA

JORNADES INTERCOMARCALS D’ESPORTS D'EQUIP 2022
FUTBOL SALA
CONSELL RESPONSABLE: TARRAGONÈS
BENJAMÍ MASCULÍ
LLOC: ESCOLA ELISABETH DE SALOU
DATA: 04/06/2022
SF1
10:15 1r (TGN) AFA ESCOLA PAX DE TGN
1r (AC) COR DE MARIA. VALLS
SF2

10:15 1r (BC) CFS MEDITERRANI CAMBRILS

2n (TGN) AAE ELISABETH SALOU

3/4 lloc 12:45 P/1SF

P/2SF

FINAL

G/2SF

12:45 G/1SF

Arbitratge: Consell Esportiu: Tarragonès
Classificació:
1.2.3.4.-

ALEVÍ MASCULÍ
LLOC: ESCOLA ELISABETH DE SALOU

DATA: 04/06/2022

SF1

9:00

1r (TGN) AEE ELISABETH DE SALOU 1r (BC) ESCOLA MONTSANT

SF2

9:00

1r (AC) FS PUIGPELAT

3/4 lloc

11:30

P/1SF

P/2SF

FINAL

11:30

G/1SF

G/2SF

2n (TGN) AFA ESCOLA PAX DE TGN

Arbitratge: Consell Esportiu: Tarragonès
Classificació:
1.2.3.4.-

En cas de coincidència de color de samarreta, es canviarà l’equip designat com a visitant.
Tots els jugadors, entrenadors i delegats han de presentar la corresponent llicència degudament tramitada.
S'aplicarà la normativa d'esports d'associació aprovada per l'UCEC

El drets de inscripció per equip per a participar a les fases territorials d’esports d’associació serà de 30,00 €, que seran
liquidats oportunament pels corresponents consells esportius.

AGRUPACIÓ TERRITORIAL

DELS CONSELLS ESPORTIUS DEL CAMP DE TARRAGONA
Sistema de desempat:
En cas d’empat al finalitzar un partit es realitzarà una pròrroga de 2 parts de 5 minuts cada
una. Durant la pròrroga no es podran demanar temps morts. En cas d’empat al finalitzar les
dues parts es procedirà al llançament de 5 penals per cada equip, aquests no necessàriament
els hauran de portar a terme jugadors que estiguin en pista. Abans de realitzar el llançament de
penals s’haurà d’igualar el nombre de jugadors entre els dos equips. Si un dels dos equips té
més jugadors que l’altre, haurà d’anar descartant jugadors fins a igualar-se amb el contrari. Si
l’empat continua es llançaran tants penals com siguin necessaris amb l’alternança d’un per
equip fins a desfer l’empat. Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que
tots els altres companys escollits ja hagin fet efectiu el seu. No podran participar als
llançaments de penal els jugadors desqualificats o expulsats al finalitzar el partit.

En cas de coincidència de color de samarreta, es canviarà l’equip designat com a visitant.
Tots els jugadors, entrenadors i delegats han de presentar la corresponent llicència degudament tramitada.
S'aplicarà la normativa d'esports d'associació aprovada per l'UCEC

El drets de inscripció per equip per a participar a les fases territorials d’esports d’associació serà de 30,00 €, que seran
liquidats oportunament pels corresponents consells esportius.

