Regidoria d’Esports
Passatge de l’Esport, s/núm. 08720 Vilafranca del Penedès

Telèfon: 938172318

CONSELL ESPORTIU

Fax: 938170341

Telèfon: 93 817 37 36

Fax: 938170341

A/e: pesports@vilafranca.org

A/e: jespe@jespe.org

Butlleta d’inscripció pel IV Torneig d’estiu de Futbol-6 2019
Equip _________________________________________________________
Responsable ____________________________________________________
Adreça ____________________________ Localitat____________________
Telèfon Mb ___________ e-mail _________________________
Color samarreta ________________________________________________
Les inscripcions es poden fer a partir del dia 27 de maig i fins al divendres 7 de juny. El nombre
màxim d’equips que es poden inscriure és de 8, per rigorós ordre d’inscripció i pagament.
El torneig es desenvoluparà a partir del dia 25 de juny i durarà fins el 31 de juliol. Els partits es
jugaran al Camp de Futbol de gespa artificial annexa de la zona esportiva de Vilafranca del
Penedès. Els dies de joc seran de dilluns a dijous a les 20h i 21h.
1. Recollir la butlleta d’inscripció i el full d’acceptació de la normativa (a les oficines del Consell
Esportiu de l’Alt Penedès i/o : www.jespe.org/esport-senior/ajuntament-vilafranca/futbol-5-lligaestiu).
2. Llegir el reglament pel IV Torneig d’estiu de F-6 2019 (www.jespe.org o oficines del consell
esportiu)
3. Ingressar els 150€ al compte de Banc Sabadell ES44 0081 0046 1700 01775486 a nom de
l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA i posant el nom de l’equip
4. Una vegada fet aquest pas, anar a les oficines de la Regidoria d’Esports o del Consell
Esportiu i presentar:
 La butlleta d’inscripció amb tota la informació requerida.
 L’imprès de coneixement i acceptació de la normativa de la lliga degudament signat
per tots els membres de l’equip. No es permetrà la inscripció a cap jugador que no
l’hagi signat.
 El full amb les dades de tots els jugadors.
Amb aquest torneig volem fomentar l’esport lúdic i de lleure per a majors de 16 anys, on farem una
lligueta a una volta tots contra tots i on hi haurà premi pels dos primers equips classificats i premi per
l’equip més esportiu.


Cal tenir 16 anys o complir-los durant el 2019 del Torneig per poder participar-hi. En cas de ser
menors d'edat, s'haurà de presentar una autorització del pare, mare o tutor legal.

En total cada equip realitzarà 7 partits ( algunes setmanes tindreu 2 partits ).

