
	   	  	  	   	  

	  

	  

	  

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN EL TORNEIG 12 HORES 
DE FUTBOL SALA 
Organitzat per l’escola esportiva de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. 

GENERAL 

El Torneig 12 hores de futbol Sala es celebrarà el dia 6 de setembre de 2014, a les dues pistes de futbol 
sala de què disposa Vilobí del  Penedès: la pista de l’escola i la pista del costat de la piscina. 

L’horari del torneig serà de 9h del matí a 21h del vespre. 

El punt de trobada serà al costat de la pista de la piscina, on també hi ha una bona extensió de pàrquing. 

Les categories es dividiran en: 

-Infantil (2001-2002) 

-Cadets (1999-2000) 

-Juvenils (1997-1998) 

El preu d’inscripció és de 10€ per jugador/a, amb dret a jugar les 12 hores, piscina, dinar i refresc, i un 
obsequi de record.  

NORMATIVA 

Equips: 

-‐ Estaran formats per jugadors/es de les edats corresponents o més petits, en aquest últim cas, 
sempre que assumeixin el risc que pot suposar jugar amb edats més grans. 

-‐ El nombre de jugadors/es serà d’un mínim de 7 i un màxim de 10. 
-‐ Els equips hauran de ser 4 jugadors com a mínim per poder començar el partit, sinó és donarà la 

victòria a l’equip contrari per 3 a 0. 
-‐ Cada equip haurà de tenir com a mínim un responsable major d’edat, ja sigui entrenador/a o 

acompanyant, a qui l’organització es pugui dirigir en cas necessari com a responsable del grup. 
-‐ L’equip haurà de portar samarretes del mateix color, exceptuant el porter d’un color diferent. No 

és imprescindible que portin número. 
-‐ Es seguirà la normativa de Futbol Sala de la competició del JESPE. 

 
 

Horaris i grups: 

-‐ Un cop tancades les inscripcions, s’elaborarà el quadre de competició. 
-‐ Segons el nombre d’inscrits, es valorarà si els partits seran de 20 o 25 minuts, sense descans i 

una sola part. 
-‐ Cada equip tindrà un temps mort per partit. 
-‐ Cada equip ha de ser responsable en presentar-se a l’hora pertinent en la pista assignada 

puntualment pel bon funcionament del torneig. Si l’equip no hi és en el moment de començar el 
partit, es donarà el partit per perdut per 3 a 0. 

 



	   	  	  	   	  

	  

	  

L’organització: 

-‐ Posarà les pilotes necessàries pel desenvolupament del torneig. 
-‐ Si dos equips coincideixen de color, l’organització facilitarà pitralls per diferenciar-los. 
-‐ Contractarà arbitres pel bon desenvolupament dels partits. 
-‐ Facilitarà a cada equip el full amb els horaris de partit i actualitzarà els partits en tot moment en 

un punt visible per a tothom i de fàcil accés. 
-‐ Facilitarà a cada equip els tiquets per a un entrepà i refresc i un identificador per accedir a la 

piscina. 
-‐ Disposarà de farmaciola per a cures senzilles. 

Inscripcions: 

-‐ Cada equip haurà de formalitzar la inscripció abans del 26 d’agost. 
-‐ Perquè la inscripció sigui vàlida s’haurà d’haver omplert el full d’inscripció que hi ha a la pàgina 

web de www.vilobi.cat i, clicant al final perquè arribi a la organització. 
-‐ No serà vàlida la inscripció fins que es faci el pagament en el número de compte: 

ES68 0081 1626 04 0001014005 de Banc de Sabadell 

Especificant-hi el nom de l’equip. Recordar que el preu de la inscripció és de 10€ per jugador/a. 

-‐ Els equips rebran per correu electrònic l’horari del partit.  
-‐ El equips s’hauran de presentar 30 minuts abans del primer partit per verificar la documentació 

pertinent de cada equip i jugador/a, a més de fer entrega dels tiquets del dinar i l’accés a la 
piscina. 

Documentació que s’ha de lliurar a l’organització: 

-‐ 30 minuts abans del primer partit, es recollirà: 
1. DNI original o fotocopia. 
2. Targeta de la Seguretat Social o fotocopia. 

-‐ Cap jugador/a podrà prendre part en el torneig sense lliurar aquesta documentació en el moment 
que se’ls requerirà. 

-‐ Podran prendre part en el torneig els jugadors/es que ja es van inscriure prèviament (abans del 
26 d’agost). No es podran fer incorporacions noves el mateix dia.  

Heu de saber que...:  

• En cas de pluja el torneig es posposarà pe al dissabte 13 de setembre. 

• Destacar que s’organitza el torneig per gaudir de l’esport i de la trobada social.  

• L’organització es reserva el dret d’excloure un jugador/a o un equip per comportaments violents o 
poc educats.  

 

L’organització 

Escola Esportiva de Vilobí del Penedès 


