Termini per l’entrega de d’inscripció: 19 de JULIOL de 2017
Preu: 150€
cfcunit.info@gmail.com

FULL INSCRIPCIÓ
TORNEIG 12HORES
DADES DE L'EQUIP
NOM DE L'EQUIP:
RESPONSABLE EQUIP:
ADREÇA:
E-mail:
TELÈFON FIXE:

TELÈFON MÒBIL:

COLOR SAMARRETA:

COLOR PANTALÓ:

LLISTAT JUGADORS
DORSAL

NOM I COGNOMS

DATA NAIXEMENT

DNI.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**LA REALITZACIÓ D’AQUESTA INSCRIPCIÓ SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE LA
NORMATIVA DEL TORNEIG EN TOTS ELS SEUS APARTATS.
SIGNATURA:
DNI:

REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ – TORNEIG 12H CF CUNIT
1. La inscripció d’un equip implica l’acceptació incondicional del reglament i normes que l’organització
dicti, per al correcte desenvolupament del torneig.
2. Els equips estaran formats per un màxim de 12 jugadors i 1 entrenador i / o delegat.
3. El torneig s’inicia el DISSABTE 22 DE JULIOL a les 10:00 h i finalitza a les 22:00 h. Es juga al camp
de futbol municipal de Cunit.
4. El torneig estarà format per un mínim de 10 equips. Es realitzaran 2 grups i passaran a semifinals els
dos primers classificats de cada grup. En cas d’empat a partir de semifinals es llançaran 3 penals, si
persisteix l’empat es llançaran fins que un equip falli.
5. Els partits seran dirigits per àrbitres federats.
6. Tots els equips s’han de presentar 10 minuts abans de l’inici del partit, per començar a l’hora fixada. Si
passats 10 minuts no es presenta un dels equips o no hi ha un nombre de jugadors suficients per
començar el partit, l’àrbitre tancarà acta i donarà per perdut el partit amb 3 gols en contra, de l’equip en
qüestió.
7. Un cop inscrits i sigui quin sigui l’estat de la competició, podran ser expulsats qualsevol equip o jugador,
que pel seu comportament antiesportiu o incívic que posi en perill el normal desenvolupament de la
competició.
8. L’organització proporcionarà les pilotes del partit, cada equip portarà les seves pilotes per l’escalfament.
9. Una targeta vermella per agressió suposa l’expulsió del torneig. Una targeta vermella directa per una
falta, representarà un partit de sanció.
10. Tots els equips hauran d’anar degudament uniformats. Aquells equips que coincideixin en la seva
equipació hauran de portar pitralls, facilitats per l’organització. Es realitzarà un sorteig per veure quin
equip ha de portar els pitralls.
11. La puntuació serà: 3 punts per partit guanyat, 1 punt per partit empatat, 0 punts per partit perdut.
12. El sistema de desempat en la lliga serà:
1) Gol average particular en el cas que hi haja dos equips empatats a punts.
2) Gol average general (diferència de gols a favor i en contra en tota la lliga).
3) Més gols marcats en la lliga.
4) Menys gols encaixats a la lliga.
5) Sorteig.
13. Durada dels partits: 2 parts de 25 minuts a temps corregut i 10 minuts de descans. Els canvis de
jugadors, han de ser avisats a l’àrbitre i sortir pel mig camp.
14. Totes les situacions de joc que no preveu aquest Reglament es resoldran segons les regles de joc de
la Federació Catalana de Fut-7.

15. Premis: trofeus per als 3 primers classificats i premis en metàl·lic de: 300€ per al 1er classificat; 250€
pel 2n classificat; 150€ al 3er classificat.
16.En cas de pluja el comitè tècnic decidirà si ha de suspendre els partits.
17.No podran jugar jugadors amb dos equips, i un cop començat el torneig no es podrà inscriure cap
jugador.
18. Es recomana la inscripció de jugadors federats o amb assegurança esportiva o equivalent.
L’organització d’aquest torneig no es responsabilitza dels efectes ocasionats per lesió, durant la
participació dels jugadors en aquesta competició, sent responsabilitat de cada jugador tenir contractada la
pertinent mutualitat esportiva o assegurança corresponent.
19. El CF Cunit comptarà amb la assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria per la realització de
l’esdeveniment.

REGLAMENT EN CAMP:
-Les

normes

són

les

actuals

de

futbol-7

de

la

Federació

Catalana

de

Futbol.

-Recordeu que si es fa una cessió al porter, aquest no pot agafar la pilota amb les mans, excepte si la
cessió es fa de la cuixa cap amunt.
-El fora de joc es penalitza a partir de la línia de l’àrea.

Nota informativa:
Els jugadors una vegada canviats, hauran de treure les bosses del vestuari i deixar-les a la
banqueta, quan finalitzin el partit, podran disposar del vestuari.

Es repartirà aigua i fruita fresca durant el torneig!!!

SIGNATURA:

DNI:

