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12HORES FUTBOL 7  

  SETMANA SANTA 2016  
 

ORGANITZACIÓ 

 
El C.E. Altafulla presenta el torneig 12hores de Futbol 7 que es durà a terme el diumenge 27 de Març de 2016. 

 INICI: Diumenge 27 de Març, a les 10.00h 

 

 FINAL: Diumenge 27 de Març, a les 22.00h (aproximadament) 

 

 LLOC: Nou camp de gespa de l’Estadi Municipal Joan Pijuan d’Altafulla. 

 

 CATEGORIA / EDAT: Participants majors de 16 anys, podent ser masculí, femení o mixte. 

 

 PARTICIPACIÓ LIMITADA A MÀXIM 16 EQUIPS, MÍNIM 8: 

o Fase de lligueta, quarts de final, semi-finals i final. 

o Minim 8 jugadors per equip / Màxim 12 jugadors per equip. 

o Servei de bar amb diverses opcions d’entrepans i preus econòmics. 

o Àrbitres professionals a la fase final. 

 

 PREU: 120€ per equip 

 PREMIS: 

o 1er classificat, 300€ de premi + Copa Commemorativa + ampolla de cava 

o 2on classificat, 150€ de premi + Copa Commemorativa  + ampolla de cava. 

o Trofeu MVP de la Final. 

 

Podeu portar el vostre full d’inscripció al bar de l’estadi  

o enviar-lo degudament omplert a cealtafulla@gmail.com       
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NORMATIVA DEL 12HORES DE SETMANA SANTA 
 

ART. 1.- El C. E. Altafulla organitza la competició. Els arbitratges els realitzaran voluntaris dels propis 
participants quan el seu equip no disputi partit, només durant la fase de grups.  
A  la fase final els arbitratges seran professionals. 
 

ART. 2.- La data límit d’inscripció serà el dimecres 23 de Març a les 24.00h. La participació estarà 

limitada a un màxim de 16 i un mínim de 8 equips. 
 

ART. 3.- La competició és celebrarà al nou camp de gespa de l’Estadi Municipal d’Altafulla.  
 

ART. 4.- El sorteig de grups i publicació d’horaris es realitzarà el dijous 24 de Març. Podreu consultar els 

horaris a la pàgina web del C. E. Altafulla i al Facebook. 
 

ART. 5.- Els equips seran de categoria amateur: majors de 16 anys. Podent ser masculí, femení o mixte. 
 

ART. 6.- Cada equip estarà compost per un mínim de 8 jugadors i un màxim de 12. 
 

ART. 7.- Serà obligatori que cada equip inscrit presenti com a mínim un responsable i el seu número de 

telèfon. L’organització entregarà al representant de cada equip 12 litres d’aigua, la resta de consumicions 

les podreu adquirir al bar. 

 

ART. 8.- El responsable de l’equip tindrà com a funcions: 

 

- Tramitació de la inscripció, i la resta de la documentació necessària de l’equip. 

- Vetllar pel compliment dels requisits i normes establertes. 

- Serà responsable del comportament general del seu equip, en el que fa referència al bon ús del material, 

instal·lacions, puntualitat... 

 

ART. 9.- Cada equip farà la seva inscripció al mail del CE Altafulla: cealtafulla@gmail.com 

 

ART. 10.- Els requisits per a la inscripció seran: Emplenar degudament la fulla d’inscripció 

proporcionada per l’organització i pagar la quota d’inscripció. 

 

ART. 11.- Els equips s’han de presentar 5 min abans de l’inici de cada partit. S’entendrà com a no 

presentat un equip als 10 minuts després de l’hora fixada per a l’inici del mateix. 
 

ART. 12.- L’organització del torneig es reserva el dret de modificar horaris, aplaçar partits o anul·lar el 

torneig si succeeixen circumstàncies que així ho obliguin. 

 

ART. 13.- L’equip que no es presenti a un partit per primera vegada: es donarà el partit per perdut. 

L’equip que no es presenti a dos partits de la mateixa fase de competició: quedarà desqualificat. Els 

resultats d’un equip desqualificat s’anul·laran. 
 

ART. 14.- En cas de que no es presenti l’àrbitre a un partit es recorrerà a algun algún membre de 

l’organització. Tindreu a la vostra disposició un jutge de taula que regularà la competició. 

 

ART. 15.- Els integrants de cada equip estan obligats a portar la samarreta o uniforme del mateix color. 

 

ART. 16.- Aquest torneig es jugarà amb sistema de lligueta a una volta, amb 2 o 4 classificats a cada grup 

(segons nombre d’inscripcions) que definiran els caps de sèrie de la fase final.  

La fase final es jugarà per sistema d’eliminació directa (Quarts de final, Semi-final i Final).  

En aquesta fase els àrbitres seran professionals. 
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ART. 18.- Característiques especials del futbol 7: 
 

- 7 jugadors per equip en el terreny de joc, 6 de camp i 1 porter. 

- El màxim de jugadors suplents és de 5. 

- Es jugaran 2 períodes de 15 minuts a temps corregut. Amb descans de 2 minuts. 

 

ART. 19.- El responsable de cada equip estarà obligat a signar la conformitat de l’actual reglament abans 

d’iniciar la competició, i vetllar pel seu coneixement per part de TOT l’equip. 
 

ART. 20.- La puntuació del torneig serà la següent: 3 punts per victòria, 1 punt per empat. 0 punts per 

derrota. 

- El partit guanyat amb el contrari no presentat es resoldrà amb 3 punts i resultat final de 3 a 0. 

 

ART. 21.- CRITERIS PER DETERMINAR LA CLASSIFICACIÓ A CADA GRUP: 

 

FASE LLIGUETA: 

 

A- Major número de punts obtinguts al final de la fase lligueta. 

Si dos o més equips empaten, el seu lloc a la classificació es decidirà segons diferencia de gols en els 

enfrontaments directes dels equips en qüestió. 

 

B- Major diferència de gols marcats/rebuts en la fase de lligueta. 

C- Menor número de targetes vermelles rebudes durant la competició. 

D- Menor número de targetes grogues rebudes durant la competició. 

 

FASE FINAL: 
 

Si el equips queden empatats al final dels 2 temps es decidirà el vencedor en una tanda de penals amb 5 

penals per equip. 

En cas de seguir empatats al finalitzar els 5 primer penals, es decidirà el vencedor en mode “muerte 

subita”. 

 

ART. 22.- EL C. E. ALTAFULLA ES RESERVA EL DRET D'EXPULSAR DE LA COMPETICIÓ UN 

JUGADOR O TOT L'EQUIP SI AQUESTS: 
 
1- No respecten les indicacions dels responsables. 
 
2- Es produeixen agressions físiques sense intenció de jugar la pilota. 
 
3- Inciten a la violència amb atacs gestuals i/o verbals, xenòfobs i/o homòfobs. 

 

4- No respecten el descans dels veïns, no recullen les deixalles que es generin al llarg del torneig i no 

tinguin un comportament responsable. 

 

ART. 23.- El C.E. Altafulla no es fa responsable de les possibles lesions que puguin patir els participants 

durant el desenvolupament de la competició. 

 

ART. 24. - Els premis del torneig poden ser modificats segons el nombre d’equips inscrits. 
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