II TROBADA CET DE FUTBOL 7 VETERANS
15 de desembre de 2019
E Q U I P S

I N S C R I T S

NOM EQUIP

COLOR SAMARRETA

CFB PALLARESOS 2012

VERMELL-GROC
(RATLLES)

CF LA RIERA

BLAU

CE EL CATLLAR

GROC

COLOR SAMARRETA
PORTER

H O R A R I

Presentació trobada i revisió equips
LOCAL
VISITANT

9:00
9:15

CF LA RIERA

CE EL CATLLAR

10:15

CE EL CATLLAR

FCB ELS PALLARESOS

11:15

FCB ELS PALLARESOS

CF LA RIERA

FI DE LA TROBADA

12:00

I N S T A L · L A C I Ó
Camp de Futbol Municipal La Riera
Carrer Sant Jordi, 16, 43762 La Riera de Gaià, Tarragona
Degut a una cursa popular que es celebra el mateix dia de la Trobada, hi haurà dos
vestidors reservats per aquest esdeveniment. No obstant, la instal·lació disposa de més
vestidors i espais per guardar el material.
Altres serveis:
-

Aparcament

-

Bar
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R E G L A M E N T
El Reglament tècnic que s’aplicarà serà el propi de la Federació Catalana de Futbol,
www.fcf.cat, excepte les possibles particularitats que s’indiquen en aquesta normativa
a continuació:
Sistema de competició:
Triangular a una volta. Partits de dues parts de 20 minuts i 5 minuts de descans. El
temps entre partits serà de 15 minuts.
Fora de joc: No s’aplicarà la norma de fora de joc.
2a targeta groga: La segona targeta groga que l’àrbitre treu a un jugador, comporta
una expulsió permanent per aquell jugador i al cap de dos minuts pot entrar un altre
jugador d’aquell equip. El jugador que ha estat expulsat no pot romandre dins del
terreny de joc ni a la banqueta.
Temps morts: Els equips tenen dret a 1 minut de temps mort per partit. Els temps
morts es portaran a terme durant una aturada del joc. Per demanar temps mort cal
estar en possessió de la pilota.
Pilota de joc: El Consell Esportiu aportarà la pilota de joc. Els equips poden portar
pilotes pròpies per escalfar.
Hi haurà resultat, però no classificació
Jugadors menors de 30 anys: Els equips poden presentar jugadors menors de 30 anys,
però aquests no podran ser majoria al camp. S’ha de tenir en compte que la competició
és de Veterans.
Segona samarreta: Els que apareixen com a visitants són els que hauran de preveure
una segona vestimenta per distingir els colors de la samarreta de joc. L’organització
posarà pitos per si de cas.
Pluja:
- La pluja, a priori no serà motiu de suspensió d’ un partit. Tots els equips hauran de
presentar-se a les instal·lacions, tret en els casos que l’organització comuniqui
prèviament la suspensió.
Normativa:
-L’ actitud de qualsevol jugador serà valorada sempre que es produeixi dins del recinte
(sigui quin sigui el lloc). L’actitud antiesportiva dels jugadors o acompanyants i
qualsevol fet que no compleixi amb la filosofia de la competició serà susceptible per part
de l’organització de prendre les mesures pertinents i determinar si s’escau l’exclusió de
l’equip en altres competicions. L’organització considera que tot equip ha de
responsabilitzar-se dels seus acompanyants.
-L’Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon
funcionament de l’activitat.
-L’àrbitre del partit haurà de fer signar les actes al final del partit als delegats dels dos
equips com a justificació de l’entrega d’una còpia de l’acta.

C. del Doctor Zamenhof, 5 I 43001 Tarragona I Tel. 977 249 484 I Fax 977 235 167 I info@cetarragones.cat

