26é TORNEIG JOAN GÜELL I MAS
CATEGORIA PREBENJAMI I BENJAMI
2 I 3 DE JUNY DE 2018

26é TORNEIG FUTBOL BASE "JOAN GÜELL I MAS"
REGLAMENT DEL TORNEIG
1- DOCUMENTACIÓ
Previ al inici del torneig, cada equip lliurarà a l´organització un llistat de jugadors amb
el nom, el dorsal,la data de naixement i la fitxes federatives o del consell o DNI de cada
jugador.
2- TERRENY DE JOC
El torneig es jugarà en dos camps de futbol a 7 amb les mides reglamentaries
3- SISTEMA DE COMPETICIÓ
Categoría Pre-Benjami
Lligueta, 4 grups de 4 equips. Posteriorment fase final i de consolació.
Categoría Benjami
Lligueta, 4 de 4 equips.Posteriorment fase final i de consolació.
Tots els equips faran un minim de 6 partits .
Els partits tindran una durada de dues parts 10 minuts (Prebenjami) i 2 parts de 10
minuts (Benjami)
Els canvis serán lliures sense parar el partit
Tots els equips hauran d´estar preparats 10 minuts abans de començar el seu partit.
L´inici i final del partit es senyalitzarà per megafonia.
4- CLASSIFICACIONS
En cas d´empat entre dos equips:
1r – Gol average particular
2n – Gol average general
3r – Nombre de gols a favor
En cas d´empat entre mes de dos equips:
1r -Nombre de punts aconseguits en els partits entre ells
2n - Gol average en els partits jugats entre ells.
3r – Gol average general
4rt – Gols a favor en els partits entre ells
Durant la 2ª fase del torneig en cas d´empat en els partits, es decidirá el equips
guayador a la tanda de penals. Es llançarà una tanda de 3 penals. Si continua l´empat ,
al primer que falli.

5- PUNTUACIÓ
PARTIT GUANYAT = 3 PUNTS
PARTIT EMPATAT = 1 PUNT
PARTIT PERDUT = 0 PUNTS
6- -LLIURAMENTS DE PREMIS
Tots els equips han d’estar presents al lliurament de premis. L’entrega es dura a terme
un cop acabi la final de cada categoria.
Hi haura trofeu per tots els equips participants.
S´entregarà una medalla a tots els jugadors participants.
7- ÀRBITRES
Els partits seran arbitrats per col·legiats del COL.LEGI CATALÀ D'ÀRBITRES
8- VESTIDORS
S´assignarà a cada equip un vestidor que será el mateix durant tot el torneig,( amb
possibilitat de compartir amb onaltre equip)
9- ASSEGURANÇA
Tots els participants han de tenir la llicencia federativa vigent, ja sigui de la Federació
Catalana de Futbol, o del Consell Esportiu, o bé una assegurança privada. Cada club es
responsable dels seus jugadors.
10- MODIFICACIONS
L´organització es reserva el dret a modificacions durant el torneig previa comunicació
als equips participants.

INFORMACIÓ GENERAL

DATES DEL TORNEIG
DIA 2 de juny del 2018 en categoriá PreBenjamí
Dia 3 de juny del 2018 en categoría Benjamí

RECEPCIÓ DELS EQUIPS
A les 9:00 farem la presentació dels equips.
HORARIS
Dissabte 2 de juny de 2018 i diumenge 3 de juny de 2018
8h 00´

Obertura punts informació

9h 00´

Presentació dels equips
Agrairem que estigueu amb tots els jugadors

9h 30´, a 13h 00´

Partits de classificació

13h 00´a 15h 00´

Dinar al pavelló

15h 00´a 18h 30 ´

Partits fase final

18:30 h

Entrega de premis

CATEGORIES
Prebenjamins nascuts el 2010-2011 /Benjamins nascuts 2008-2009
En les dues categories es jugarà la modalitat de Futbol-7
DINARS
Per els equips que ho desitjin i es vulguin quedar a dinar farem un menú per els equips.
Només jugadors i entrenadors. El preu del menú será de 8 € per persona.
Al migdia es parará perque tots els jugadors puguin dinar.
S´ha de fer una reserva prévia i enviar- la a l´organització abans del dia 19 de Maig.

DINAR

Macarrons (Bolonyesa)
+
Salsitxes amb patates xips
+
Iogurt
+
Pa i aigua

Preu menú 8€

Document per la reserva de dinars Equips(jugadors i
entrenadors). (Prebenjamins /Benjamins)

Aquest document, s´ha d´enviar abans del dia 19 de maig per tal de
realizar la reserva de dinars organitzat pel J.E Santa Eugènia. Es pot enviar
per email jestaeugenia@hotmail.com

El preu del dinar és de 8€ els jugadors i entrenadors.
En.…………………………………………………………… en nom de l´equip
……………………………. del club………………………………………. que participa en
categoría……………………………. reserva la quantitat de…………………..
dinars(……… Jugadors i ……..entrenadors), els tiquets dels quals serán
recollits al punt d´informació abans de les 11 del mati del dissabte dia 2 de
juny(prebenjamins) o diumenge dia 3 de juny(benjamins).

Per qualsevol dubte o aclariment trucar al Telf. 629655525(Jordi)

Signatura del responsable.

SI HI HA ALGÚN NEN QUE NO POT MENJAR PORC, ES CELÍAC….. ENS HO
DIGUEU EN LA RESERVA I HO TINDREM EN COMPTE.
SERVEI DE BAR
Tot el dia tindrem servei de Bar. Es serviràn entrepans freds i calents.

