NORMATIVA ESPECÍFICA XII TORNEIG DE FUTBOL 7
LA GRANADA 2021


El torneig s’iniciarà el 16 de juny i finalitzarà el 9 de juliol ( a data a confirmar), quan es disputarà la
final.



Cal tenir 16 anys, o complir-los durant el 2021 per poder participar en el Torneig. En cas de ser
menors d'edat, s'haurà de presentar una autorització del pare, mare o tutor legal.



Cada participant haurà de portar una fotocòpia del seu DNI vigent i el document de coneixement
i acceptació de la normativa del torneig signat, en el moment que es presenti el full d’inscripció.
No estarà permès que participin persones que no hagin presentat aquesta documentació abans de
l’inici del torneig.



Cada equip haurà de portar una pilota en tots els partits que disputi.



Els equips hauran de portar les samarretes oficials en cada partit que disputin. Aquestes es donaran
abans d’iniciar el Torneig. Si no es porta la oficial, caldrà portar-ne una del mateix color que l'equipació.
En cas de no portar-la, el jugador no podrà jugar aquell partit.



L’equip que arribi més de 15 minuts tard de l’horari d’inici, no jugarà, i es donarà com a guanyador
l’equip contrari pel resultat de 3-0.



Els equips, UNA VEGADA FORMATS, NO PODRAN INTRODUIR NOUS MEMBRES. Si un equip
està format per només 7 persones i hi ha una baixa, L’ ORGANITZACIÓ NO ES FARÀ
RESPONSABLE D'AQUESTA SITUACIÓ.



RECORDAR QUE QUALSEVOL FALTA DE RESPECTE A L’ORGANITZACIÓ, ALS
COMPANYS/EQUIP CONTRARI O ALS ÀRBITRES SERÀ MOTIU D'EXPULSIÓ DEL TORNEIG.

Sistema de competició
El sistema de competició que es farà servir constarà de dues fases:
 1a Fase: Sistema de lliga a una volta. Tots els equips s’enfronten entre ells.
 2a Fase: Eliminatòries, que determinaran el campió del torneig.

Sistema de puntuació dels partits:
 Equip guanyador: 3 punts
 Equip perdedor: 0 punts
*En cas que un partit acabi EN EMPAT es realitzarà una tanda de penals (tres per equip i si segueix l’empat,
els que facin falta fins a desempatar):
Equip guanyador als penals: 2 punts
Equip perdedor als penals: 1 punt
*Si finalitzada la 1a fase del Torneig, es dona un cas d’empat entre dos equips seguirem el següent ordre
per determinar la classificació:
- Resultat de l’enfrontament directe (en haver-hi penals, sempre hi haurà un guanyador)
*Si resulta que hi ha empat entre tres o més equips, l’ordre de classificació es el següent:
1. Equip que hagi sumat més punts en els enfrontaments directes.
2. Equip amb millor diferència de gols en els enfrontaments directes.
3. Equip més golejador en els enfrontaments directes.
4. Equip amb millor diferència de gols a la classificació general.
5. Equip més golejador a la classificació general.
6. Equip amb menys targetes a la classificació general (una targeta vermella comptabilitza com dues targetes
grogues).
*Per comptabilitzar els gols, com és obvi, no es tenen en compte els marcats en les tandes de penals.

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL XII TORNEIG DE FUTBOL 7, LA GRANADA
2021
JO, __________________________________________________ com a membre de l'equip
____________________________________________________, em comprometo a fer un bon ús de
l’equipament esportiu i els seus serveis. L’equip amb el que participo es farà responsable dels possibles
danys que puguin ocasionar a les instal·lacions esportives municipals. Es prohibeix menjar, consumir
begudes alcohòliques i fumar dins de les instal·lacions esportives.
L’ organització cobreix l’assistència sanitària pels accidents derivats de la participació en
l’activitat del XII Torneig de Futbol 7 2021 de La Granada. No cobreix però la responsabilitat civil
individual, ni cap indemnització per pèrdues funcionals, anatòmiques o defunció, derivades de la
participació en el mateix. Tal com preveu el Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya
(art. 152), és obligació de l’esportista tenir cobertes les anteriors contingències mitjançant una
assegurança.
L’organització contractarà una assegurança per la pràctica esportiva, que cobrirà les incidències en el
XII Torneig de futbol 7 de la Granada. El cost d’aquesta va inclòs en el preu de la inscripció.
El règim disciplinari regulat en la Normativa s’entén sense perjudici de la responsabilitat civil o
penal en què puguin incórrer les persones físiques i jurídiques afectades; Conec i accepto la
Normativa del XII Torneig de Futbol 7, la Granada 2021.
Signatura:

En cas de ser menor d'edat:
NOM I COGNOMS (representant legal):
D.N.I:
SIGNATURA:

Declaro que tinc assegurades les contingències que preveu l’article 152.1 del el Decret 58/2010 de les entitats esportives
de Catalunya, durant tot el període en que participo en EL Torneig de futbol 7 2021 de la Granada. (art 152.1
D58/2010: ...assegurança que garanteixi, com a mínim, la cobertura dels riscos següents: A) Responsabilitat civil .B)
Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció. c) Assistència sanitària
per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.)

