NORMATIVA TORNEIG D’ESTIU DE F.SALA
NORMES D’INSCRIPCIÓ
- La inscripció es podrà formalitzar fins el divendres 22 de juny.
- Cada equip haurà de imprimir la documentació del Torneig que ha rebut per mail o a
www.cfspremiadedalt.es
- El Dret d’inscripció al Torneig són 300 € per equip en categoria masculí i 150€ en femení.
El pagament dels Drets d’inscripció es realitzarà mitjançant ingrés al
compte de la CAJAMAR Nº 3058/0575/68/2720003928 . Fent constar el nom de
l’equip.
- La inscripció es donarà per formalitzada una vegada s’hagi fet d'ingrés i
s'enviï a: torneig@cfspremiadedalt.es, juntament amb el full d’inscripció.
Fer constar a l’email: nom equip, nom i telèfon persona de contacte.
- La reserva de places es farà per l’ordre d'ingrés del total dels drets
d’inscripció. No s'admetran pagaments fraccionats que no sumin
l’import total.
- L’edat mínima per a participar en el Torneig és de 16 anys. Els menors de 18
anys hauran de dur una autorització paterna per poder participar-hi.
- Tots els equips hauran d’estar formats per un mínim de 6 jugadors i un màxim
de 15.
- Designeu a un dels jugadors con a capità/delegat, aquest serà l’únic interlocutor
vàlid amb l’organització.
- Cal omplir, correctament, totes les dades del Full D’inscripció que
proporciona l’organització.

- L’entrega de la inscripció allibera l’organització de la responsabilitat
sobre qualsevol lesió, robatori, pèrdua o mal sofert durant el Torneig.
- La inscripció al Torneig suposa el compliment de les Normes d’ús de les
instal·lacions.
- L’organització es reserva el dret de canviar qualsevol d’aquestes normes si ho
creu necessari.

INFORMACIÓ I NORMES MÉS IMPORTANTS
1.- El Torneig està organitzat per CFS PREMIÀ DE DALT.
2.- El Torneig es durà a terme entre el 25 de juny i el 27 de juliol i es jugarà en
pista INTERIOR DEL POLIESPORTIU DE PREMIÀ DE DALT. Els horaris d’inici dels

partits podran ser: de dilluns a DIVENDRES de 20:30h a 22:30h.
3.- Els equips hauran de portar un equipatge uniforme i diferenciador dels altres
equips. Cada jugador ha de portar un nº fix al llarg de tot el Torneig i,
sempre, ha de constar en l’acta de cada partit.
4.-Si passen 15 minuts de l’hora fixada per l’ inici del partit i no son prous jugadors per
començar a jugar (porter + 3 jugadors de pista) es donarà el partit per perdut per 6 a 0.
5.- Per poder realitzar canvis d’horari o de dies s’haurà de demanar amb 48 hores d’antelació
i estarà supeditat a la disponibilitat del rival i de l’organització.
6.- Un cop iniciat el Torneig, només es podrà donar d’alta algun jugador fins el
tercer partit, posteriorment, no es podrà realitzar cap nova inscripció. Es
poden inscriure un total de 15 jugador/es.
7.- Els partits es jugaran en dues parts de 20' amb un descans de 5'. Es podran
sol·licitar dos temps morts (1 a cada part) d'1' de durada.
8.- S’aplicaran les normes FIFA de futbol sala , incloses les darreres modificacions.
9.- Es obligatori omplir correctament i signar l’acta del partit, d’aquesta manera
es podran verificar els resultats i tots aquells fets que puguin afectar al bon
funcionament del Torneig. En cas de mancar la signatura, es considerarà acceptada
l’acta del partit.
10- Es obligatori dur bambes adequades per l’ús de la pista de parquet.
11.- Aquells jugadors i/o equips que incompleixin les normes de manera
reiterada i/o ostensible o tinguin un comportament antiesportiu envers els
altres jugadors, equips, àrbitres, responsables de la instal·lació o de
l’organització, podran ser exclosos del Torneig sense que, en cap cas, hi
hagi dret a retornament dels Drets d’Inscripció.

AMONESTACIONS I SANCIONS
1) El criteri que es seguirà per a sancionar aquells jugadors amonestats amb
els diferents tipus de targetes al llarg del Torneig serà el següent:
- 3 targetes grogues acumulades en diferents partits ..... 1 partit de sanció.
- 1 targeta vermella ..... d’1 a 3 partits de sanció.
2) En el cas que s’acumulin diferents d’aquests casos en un mateix jugador i a
la vegada, s’aplicarà la sanció que correspongui al fet més greu.
3) A partir de vuitens de final deixen de ser acumulables les targetes grogues.
Únicament es perdran per sanció els posteriors partits els jugadors/es que
hagin estat sancionats/des amb la targeta vermella.

4) La decisió d'amonestar amb targetes durant el transcurs d'un partit queda
en tot moment a criteri de l'àrbitre, sent ell el màxim i únic responsable
davant l'organització.
5) La decisió d'amonestar amb sancions aquelles altres faltes, reflectides o no
en l'acta del partit, serà totalment de l'organització.
6) Les decisions més conflictives seran preses per l'organització després
d'haver parlat amb totes les parts

Sistema de competició
Els grups de categoria masculina els formen 7 equips:
 Els 4 primers passen a quarts de final,enfrontant-se per ordre de classificació (1er grup
A vs 4rt grup B ,2on grup A vs 3er grup B,3er grup A vs 2on grup B i 4rt grup A vs 1er
grup B)
 El 5e i 6e de cada grup es classifica per las semifinals de consolació (5e grup A vs 6e
grup B,6e grup A vs 5e grup B) i els guanyadors a la final de consolació.

El grup de categoria femenina el formen 6 equips:
 Els 4 primers passen a semifinals per ordre de classificació (1er vs 4rt i 2on vs 3er)
 El 5e i 6e classificats juguen un partit entre ells.

Criteris classificació:
Per tal d’establir la classificació en aquesta fase, és tindrà en compte:
- Punts.
- Gol average particular (enfrontaments directes)
- Diferència gols a favor/gols en contra.
- Gols a favor.

Eliminatòries:
En aquesta fase, en cas d’empat al final del temps reglamentari, es procedirà a:
- Pròrroga de 2 parts de 5 minuts.
- Realitzar una tanda de 3 penals.
- Realitzar penals alternatius fins que un equip falli el seu torn i l’altre equip no.

Premis
Masculí
L’equip campió tindrà l’ inscripció gratuïta de la pròxima edició i 200€ de premi.
L’equip subcampió tindrà mitja inscripció gratuïta per la pròxima edició.
Hi haurà trofeus per:


Campió



Subcampió i 3er classificat



Jugador màxim golejador.



Porter menys golejat



Millor jugador del torneig

Femení
L’equip campió tindrà l’ inscripció gratuïta de la pròxima edició
Hi haurà trofeus per:


Campió



Subcampió

Trofeus individuals:
Porter menys golejat:
Com tots els equips disputen un partit més després de la lligueta, el premi es decidirà en
acabar aquest partit.
Màxim golejador:
Un vegada acabada la lligueta sol es contaran els gols que es marquin a les eliminatòries
fins arribar a la final.
A la categoria masculina els jugadors que participen a la fase de consolació es quedaran
amb els gols que tenien al acabar la lligueta.

