Torneig de Futbol-7
Full informatiu

Requisits per participar




Tenir 16 anys complerts en el moment de fer la inscripció.
No tenir cap deute amb l’Ajuntament de Vallfogona.
La participació està limitada a un màxim de 12 equips. Les places s’atorgaran
per rigorós ordre d’inscripció.

Composició dels equips


Els equips han d’estar formats per un mínim de 10 i un màxim de 15 jugadors,
a més d’un delegat/da i/o entrenador/a.

Calendari del torneig


Inscripció d’equips fins al dia 30 de juny.
El preu de la inscripció és de 200€ per equip.
Els llocs d’inscripció són: a) Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
b) Consell Esportiu del Ripollès per correu electrònic
a l’adreça: consellesportiu@ceripolles.cat
c) Esteve Font – telèfon 699.292.074 –
En el moment de fer la inscripció s’ha de fer un ingrés o transferència de 100€
com
a
fiança
en
el
compte
bancari
amb
l’IBAN
ES62.0081.0152.4500.0117.8827 indicant el nom de l’equip en el concepte



L’1 de juliol, a les 19 hores, reunió dels representants dels equips inscrits i
l’organització a l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès, on es farà el sorteig de
l’ordre dels partits, es lliurarà la llista de jugadors de cadascun dels equips i
s’abonarà la part pendent de la quota d’inscripció.



Els torneig se jugarà els dies 3 i 4 de juliol en el camp municipal de futbol de
Vallfogona de Ripollès
L’horari dels partits és de les 9 a les 21 hores.
En funció del número d’equips inscrits, es formaran grups de competició.
Tots els equips jugaran un mínim de 3 partits.

Regles de joc


El Reglament de joc és el de la Federació Catalana de Futbol, amb les
modificacions següents:
A) La regla del fora de joc només s’aplicarà dins de l’àrea de 9m quan entre el
jugador i la porteria contraria no hi hagi com a mínim dos jugadors rivals.
B) La durada dels partits és de 34 minuts, dividit en dues parts de 17 minuts
cadascuna amb 5 minuts de descans entremig de les parts.
La durada es pot modificar, a decisió de l’organització, per un millor
funcionament del torneig
C) Les substitucions són lliures, es poden fer sempre. Cal que el jugador
substituït surti primer del camp de joc a l’alçada del mig camp abans que
entri el jugador en el terreny de joc.
D) Els jugadors no poden calçar sabatilles esportives amb tacs d’alumini,
s’aconsella que s’utilitzin sabatilles amb sola gravada.



Durant el desenvolupament del torneig no s’acceptarà cap actitud antiesportiva
o violenta que posi en perill la integritat física dels participants i/o persones de
l’organització o que provoqui un desenvolupament anormal dels partits.

Premis
Trofeus per als tres primers equips classificats del torneig i retorn de la quota
d’inscripció (200€) a l’equip guanyador.

Més informació
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès, telèfon 972.701.909
Esteve Font, telèfon 699.292.074
Consell Esportiu del Ripollès, correu electrònic consellesportiu@ceripolles.cat

