Normativa i reglamentació

Estimats equips, coordinadors/es i entrenadors/es,
És un plaer per a nosaltres que participeu en la “II TORNEIG PREBENJAMÍ FI DE
TEMPORADA”, organitzat pel F.F. U.D. JESÚS I MARIA.

El torneig se celebrarà, el dissabte, 16 de juny de
2018, a les instal·lacions de gespa artificial, del
Camp de l’Aube de Deltebre (Jesús i Maria).

Aquí us deixem l’adreça i la ubicació del camp, situat al costat de l’Església de
l’Assumpció.
Av. LA PAU, s/n (43580 DELTEBRE)

Al costat del camp, com podeu veure a les imatges, disposeu d’un aparcament
per als autobusos i cotxes. Al davant del camp també hi ha un altre aparcament.

PRESENTACIÓ DEL TORNEIG
L’hora d’inici del torneig serà a les 09.30 hores, i la final es disputarà a les 12.50
hores aproximadament.
Al voltant de les 13.10 hores es realitzarà l’entrega de premis i cloenda del
torneig. Cada equip rebrà un obsequi en record de la seva participació en el
torneig.

A l’arribar al camp, el responsable de rebuda dels equips, els conduirà als
vestuaris on han de canviar-se, els facilitarà beguda (aigua) per als partits i els
farà entrega de l’esmorzar

El torneig el formen 6 equips, repartits en 2 grups de 3 equips cada un.

REGLAMENT DEL TORNEIG
Modalitat: PREBENJAMÍ - Futbol 7
Duració dels partits:
- Serà d’una part de 20 minuts a temps corregut.
Els equips estaran preparats 3 min. abans del partit, i al mig camp, per fer la
sortida al terreny de joc.
Canvis: Els equips podran realitzar els canvis que vulguin amb autorització de
l’àrbitre, sense interrompre el partit, i sempre que el jugador entri pel mig del
camp i esperi que l’altre jugador surti per poder-hi entrar.

Sistema de classificació: La primera fase consta de 2 grups de 3 equips en forma
de lligueta:
- Victòria: 3 punts
- Empat: 1 punt
- Derrota: 0 punts.

En cas d’empat a punts:
1. Gols a favor entre els equips implicats.
2. Diferència de gols total (total de gols a favor menys els gols en contra)
3. Equip que ha marcat més gols a la competició
4. Equip més jove.

Quan acabi la fase de grups, a partir d’aquí, si es produeix empat en algun
partit, es realitzarà directament el llançament de 3 penals per equip.

Tanda de penals: es llençaran 3 penals per equip i només els podran llençar els 7
jugadors que hi acabaran el partit, no hi pot haver canvi de porter, només en cas
de lesió confirmada per l’àrbitre.

Els àrbitres: són àrbitres de la Federació Catalana de Futbol.

Inscripció torneig: la inscripció del torneig per jugador, és de, 5 euros , on amb
aquesta inscripció els hi entren tots els detalls anomenats amb la carta de
presentació del torneig.
Al arribada al camp o després dels primers partits, s’haurà de fer l’entrega dels
diners de les inscripcions al director del torneig.

Drets dels participants amb l’ inscripció:
 Servei de fisioterapeuta.
 Trofeus per a tots els equips participants.
 Trofeus per als màxims golejadors, millors jugadors i millors porters.
 Obsequi per als entrenadors.

 Obsequi a l’afició més animada.
 Esmorzar per als jugadors i el cos tècnic.
 Hidratació per als jugadors durant tot el matí.
 Horari adequat amb les hores de transport fins el camp de futbol del torneig.
 Fotos, animació, regals...

Inscripcions jugadors: Enviar el llistat dels jugadors/es inscrits abans del dia 1506-2018.

Equipatges: Tots els equipatges han d’estar numerats, el dorsal ha de concordar
amb la jugadora inscrita al full d’inscripció enviat.
En el cas que 2 equips coincideixin en el color dels equipatges, i cap dels dos
disposi d’una segona indumentària, l’organització els proporcionarà un conjunt
de pitralls a l’equip visitant.

Vestuaris: A cada equip se li assignarà un vestuari on es podran canviar i dutxar
en acabar cada partit. Un cop canviats hauran de deixar les seves bosses al lloc
del pavelló assignat per l’organització.
L’organització no es farà responsable en cas de pèrdua de qualsevol tipus
d’objecte.

Entrega de trofeus: regal i obsequi per a tots els equips i entrenadors/es, premis
individuals (millor jugador, millor porter i màxim golejador) i premi per a la
millor afició del torneig.

Servei de fisioterapeuta: els jugadors inscrits en el torneig, hi tindran servei de
fisioterapeuta durant tot el torneig per qualsevol lesió o molèstia.

Fotografies i premsa: l’organització farà fotografies durant el torneig, després
un cop finalitzat, els hi faran arribar. També hi haurà premsa que farà el
seguiment de l’esdeveniment, gravació dels partits, entrevistes... i també la
publicació d’elles a les nostres xarxes socials.

Dietes: amb la inscripció al torneig els jugadors disposen d’esmorzar i la
hidratació durant tot el matí.
Els equips podran passar a esmorzar en acabar el primer partit o quan ho
creguin oportú. La persona encarregada els acompanyarà a la zona indicada
(menjador).
Els entrenadors/es i delegats/es seran convidats per l’organització.
Altres: També tindrem servei de barra durant tot el dia on hi haurà entrepans
calents, beguda, dolços, cafès...
L’organització també els facilitarà informació dels restaurants que hi ha al
voltant, a les persones que així ho desitgin.

Contacte: per qualsevol dubte contactar amb el coordinador del futbol base del
F.F. U.D. JESÚS I MARIA i director del torneig.
Tel. contacte: ALEIX FRANCH - 680 659 951
Correu: franchrius@hotmail.com

Preguem el màxim respecte envers els àrbitres i els col·laboradors del torneig.
Demanem joc net i respecte de tots els equips, ja que, l’objectiu de la jornada,
per damunt de tot, és que les jugadores participants en el torneig puguin gaudir
d’un dia ple d’emocions i que els valors estiguin per damunt de tot. Una jornada
on puguem entrellaçar pobles, ciutats i esport sense violència, amb respecte i
diversió.

Esperem gaudir d’una gran jornada futbolística.

Atentament,

Aleix Franch
Director del torneig

