Campionat Juvenil de futbol sala 2019
Bases per la inscripció
- Termini d’inscripció: fins el 16 de novembre de 2018. No es fan reserves prèvies d’inscripció.
- Perquè la inscripció sigui vàlida, cada equip ha de presentar obligatòriament:
-

Fitxa d’inscripció de l’equip, amb totes les dades dels jugadors/es
Autorització paterna/materna dels participants menors d’edat
Autorització majors d’edat
Fotocòpia DNI/NIE/Passaport de cada jugador/a

- La inscripció al Campionat és de 25 euros per equip, els quals són en concepte de fiança que
es retornaran al finalitzar el campionat, si no ha hagut cap incidència en l’equip.
- Calendari de partits: aprox. de gener a juny de 2019, segons el nombre d’equips
participants. No haurà partits per Setmana Santa. Lloc: CEIP Pràctiques II de Lleida.
-

Dates de realització del partits: els dissabtes a partir de les 15.30 h, segons el nombre
d’equips i la disponibilitat de l’espai.

- Cada equip ha d’estar format per un mínim de 5 jugadors/es i un màxim de 10, de 15 a 30
anys. Un cop acabat el termini d’inscripció no es podrà modificar l’equip incorporant nous
jugadors/es.
- Cap jugador/a podrà jugar en dos o més equips diferents durant el campionat. En el
cas que es detecti algun jugador/a que juga en més d’un equip, l’organització exclourà del
campionat els equips implicats.
- Al mes de desembre es realitzarà una reunió per informar als equips de l’organització del
campionat. Es contactarà amb tots els responsables dels equips per indicar el dia i hora d’aquesta
reunió.
- Durant la realització del campionat, es contactarà amb els equips via email/whatsApp amb el/la
capità de l’equip.
-

El campionat no tindrà arbitres federats ni externs a aquesta activitat, però sí serà arbitrat
per una persona amb coneixements de futsal de la pròpia organització del campionat.

- L’organització determinarà l’estructura del campionat en funció del nombre d’equips
participants.
Per a qualsevol informació sobre el campionat podeu contactar amb el Departament de Joventut
c. La Palma, 6-10. 25002 Lleida
tel. 973 700 666 joventut@paeria.cat

