NORMATIVA CHAMPIONS JOVENTUT 2017
Termini i lloc d’inscripció: fins el 28 de juliol (inclòs) a:
Palma – Centre de Recursos Juvenils
C. la Palma 6-10. 25002 Lleida
Tel 973 700 666
joventut@paeria.cat
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. Divendres tarda tancat.
Dates de realització: 2, 3 i 4 d’agost
Horari: 18.30 h a 22 h
Lloc: Camp de futbol del Camp Escolar (Instituts)
EQUIPS____________________________________________________________________________
- Edats dels participants: 16 a 30 anys
- Número de persones per equip: mínim 7 i màxim 12
- Màxim d’equips que es poden inscriure: 16 equips segons ordre d’inscripció
INSCRIPCIÓ_____________________________________________________________________________
Per formalitzar la inscripció es necessita:
Majors de 18 anys:
- Cal omplir el full d’inscripció degudament complimentat i entregar-lo a LA PALMA abans del
termini d’inscripció.
Menors de 18 anys:
- Cal omplir el full d’inscripció degudament complimentat i entregar-lo a LA PALMA abans del
termini d’inscripció.
- Cal omplir l’autorització d’emergències sanitàries i de drets d’imatge i entregar-los a LA PALMA
abans del termini d’inscripció.
FORMAT
Cap persona podrà jugar en dos o més equips diferents durant el campionat. En el cas que es
detecti alguna persona jugant a més d’un equip, l’organització exclourà del torneig els equips
implicats.
El sistema de campionat serà eliminatòria directa. L’equip que perd el partit queda eliminat i el
que guanya passa a la següent ronda.
EQUIPACIÓ
Tots els membres de l’equip hauran de portar una samarreta del mateix color, en cas de coincidir dos
equips hi haurà “petos” per diferenciar-los.
PUNTUACIÓ
En cas d’empat es realitzarà tanda de penals.
REGLAMENT INTERN DEL TORNEIG
1. ÀRBITRE.
- La funció de l’àrbitre serà xiular els partits. La seva autoritat s’inicia des del moment que
comencen els preparatius dels partits i fins que s’acaben.
- L’àrbitre té la potestat de sancionar, expulsar o desqualificar, abans o després del partit.

-

El responsable de la conducta de les jugadors d’un equip al camp serà el capità i l’única persona
que podrà dirigir-se a l’àrbitre.

2. REGLES.
El mínim de jugadors/es per començar un partit és de 7. Pot succeir que per diferents circumstàncies
enmig del partit l’equip es quedi amb 6 o 5 jugadors/es, en aquest cas es podrà continuar jugant. Amb 4
participants no es podrà continuar el partit, donant per guanyador l’equip contrari.
Solament podran situar-se a la banqueta les components inscrites de l’equip i l’entrenador/a.
La retirada d’un equip abans que l’àrbitre doni per finalitzat el partit, suposa la pèrdua del partit.
Els equips hauran de fer acte de presència als partits 15 minuts abans de l’hora fixada al calendari. Es
deixaran 5 minuts de cortesia als equips, si passat aquest temps no hi ha acte de presència, l’equip
infractor serà eliminat.
El temps de durada dels partits serà de 2 períodes de 20 minuts cadascun (no es pararà el temps).
OBSERVACIONS
- L’organització considera que tots els equips es fan responsables dels seus jugadors/es i possibles
acompanyants i públic,... i que aquests respectaran el joc i totes les persones implicades al torneig
(àrbitres, jugadors/es, organitzadors/es, etc).
- Tots aquells fets irregulars que puguin motivar sancions, alterar puntuacions o classificacions seran
estudiats per l’Organització.
- NO ES PERMETRÀ CAP AGRESSIÓ, NI FÍSICA NI VERBAL ABANS, DURANT I DESPRÉS DELS PARTITS. En
aquests casos, l’organització prendrà les mesures oportunes que poden implicar des d’una sanció amb
partits sense jugar a l’expulsió definitiva del campionat.

- S’HAN DE RESPECTAR TOTES LES PERSONES IMPLICADES EN AQUEST CAMPIONAT I TAMBÉ L’ESPAI QUE
S’UTILITZA.
- L’organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon funcionament de
l’esdeveniment.

