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Nom de l’equip: 

Color de la samarreta i pantalons: 

Capità: 

Telèfon de Contacte: 
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Només poden participar els 12 jugadors que estiguin prèviament escrits en aquest full d’inscripció. 

Qualsevol canvi s’hauria d’efectuar abans de jugar el primer partit. 

EL PLAÇ D’INSCRIPCIÓ ESTÀ OBERT FINS AL DILLUNS 27 DE JUNY DE 2016. 

EL TORNEIG COMENÇARÀ EL DISSABTE 2 DE JULIOL DE 2016 A PARTIR DE LES 18:00 HORES. 

EL PREU D’INSCRIPCIÓ SERÀ DE 150 € PER EQUIP. 

L’EDAT MÍNIMA PER A PARTICIPAR ÉS DE 14 ANYS. HAURÁN DE PORTAR AUTORITZACIÓ SIGNADA PELS PARES. 

ELS PREMIS ESTARAN REPARTITS DE LA SEGÜENT MANERA: 

 16 equips 20 equips TROFEU MVP 

PRIMER CLASSIFICAT 750 € 1.000 € TROFEU MILLOR PORTER 

SEGON CLASSIFICAT 300 € 400 € TROFEU PEL “PICHICHI” 

TERCER CLASSIFICAT PERNIL O INSCRIPCIÓ PERNIL O INSCRIPCIÓ TROFEU PER A TOTS ELS EQUIPS 
 

L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DE LES LESIONS QUE ES PUGUIN FER ELS JUGADORS DURANT EL TORNEIG. 

TELÈFONS DE CONTACTE: 

Gabriel Utrilla:   645 62 57 50 

Ernest Montenegro:  679 91 19 30 



REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ 

• Cap jugador d’un equip podrà canviar d’equip en cap moment de la competició. 

• La primera fase va per grups, només es jugarà una vegada amb cada equip. De cada grup es classificaran els 2 
primers. 

• La segona fase és eliminatòria -�  Quarts de final, Semifinal i Final. 

• Els partits guanyats són 3 punts i els empatats 1 punt. 

• En cas de doble empat en la classificació final de grup, es té en compte en primer lloc el resultat directe entre els 
2 equips afectats. En cas d’empat, es mirarà l’equip que tingui millor diferencia de gols en el còmput total. 

• Si l’empat continua, serà l’equip que tingui millor “golaverage”, si encara dura l’empat, es jugarà un partit de 
desempat. Aquest partit de desempat va directe a penals en cas d’empat. 

• En cas de triple empat, es mirarà la puntuació obtinguda en els encontres directes, entre els equips afectats. El 
procediment posterior serà el mateix que en l’apartat anterior. 

• L’equip no presentat en un marge de 15 minuts serà DESQUALIFICAT del Torneig. 

• Es consideren faltes de GRAVETAT les ofenses o menyspreus als àrbitres, jugadors i públic. Així com la violència 
física o verbal. En aquest cas tant l’àrbitre com l’organització decidiran la continuïtat o no, del jugador o de tot 
l’equip, segons les circumstàncies. 

REGLAMENT DEL PARTIT 

• Juguen 4 jugadors i el porter per equip. 

• Per poder començar, s’exigeix un mínim de 3 jugadors i el porter. Durant el partit, un equip no es pot quedar amb 
menys de 2 jugadors i el porter. 

• Els canvis es faran sobre la marxa, però mai un equip podrà tenir més de 5 jugadors sobre el camp. L’entrada al 
camp ha de ser pel mig de la pista, menys el porter que s’avisarà a l’àrbitre. 

• La durada del encontre serà de 20 minuts per part, els àrbitres pararan el temps en les ocasions que creguin 
convenients ( Lesió, Incidents Greus o Pilota fora del terreny de joc ). 

• A la mitja part hi haurà un descans de 10 minuts. Cada equip pot demanar 1 temps mort per part, però serà de 
només 1 minut. 

• Sempre per posar la pilota en joc hi haurà 5 segons. 

• El porter podrà tocar la pilota fora del àrea amb els peus. 

• Qualsevol tocada del porter amb la mà podrà passar per sobre la línia de mig camp. 

• Durant el joc no està permès més d’una passada seguida al porter si aquest l’agafa amb una o dues mans ( la 
sacada de banda no pot ser un pase al porter per a que aquest l’agafi amb les mans ). Les fores de banda es 
sacaran sempre amb el peu igual que els corners. 

• La sanció a l’anterior infracció serà una falta indirecta des de la línia d’àrea. 

• En cas de falta, l’equip que xuta pot demanar que l’àrbitre conti 4 metres per posar la barrera. 

• Per treure una falta, en cas d’haver demanat la barrera, no es xutarà fins que soni el xiulet de l’àrbitre. 

• Existeix el criteri de Llei de l’avantatge, i la falta no xiulada serà apuntada com a falta acumulativa i es sumarà al 
compte de les 5 faltes per part que pot fer cada equip abans de que li xiulin un doble penal. 

• Si un equip comet 5 faltes durant una part, totes les faltes que facin seran sancionades amb doble penal. L’equip 
que llença, xutarà des del punt on s’ha comés la falta o, com a molt, a una distancia de 10 metres de línia de fons 
en la línia imaginària perpendicular a les ratlles de fons. 

• Un penal o doble penal no haurà de ser xutat per força a peu aturat. 

• Es mostrarà targeta groga per: Tocar la pilota amb les mans obtenint avantatge; entrada forta; entrada per 
darrere. 

• Dos targetes grogues implicaran l’expulsió del jugador sense substitució durant 2 minuts o fins rebre 1 gol. 

• La targeta blava implica expulsió del jugador, amb possibilitat de substitució. 

• Una agressió sense pilota, violenta o situació antiesportiva greu serà sancionada amb targeta vermella. 

• El jugador amb targeta vermella haurà d’abandonar la pista, i no podrà ser substituït. 


