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ALTAFULLA SUMMER TROPHY 2017
ORGANITZACIÓ

 El C.E. Altafulla presenta l’Altafulla Summer Trophy, que es disputarà en les següents dates i categories:

ART. 1.- La competició és celebrarà a l’Estadi Municipal d’Altafulla

ART. 2.- Els arbitratges seran federats. 

ART. 3.- 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. 4.- 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. 5.- 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. 6.- 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. 7.- Els integrants de cada equip estan obligats a portar la samarreta o uniforme del mateix color.

ART. 8.- 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. 9.- 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.

ART. 10.- El C.E. Altafulla no es fa responsable de les possibles lesions que puguin patir els participants 
durant el desenvolupament de la competició.

03 de Juny Prebenjamins
04 de Juny Femení
10 de Juny Benjamins
11 de Juny Alevins
17 de Juny Infantils
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HORARIS PREVISTOS:

ALTAFULLA SUMMER TROPHY - PREBENJAMI

GRUP A
Triangular amb partits de 4 parts de

10 minuts i amb la normativa 
habitual de la FCF

CE ALTAFULLA

SALLE REUS

CALAFELL

Jornada 1 HORA

CE ALTAFULLA vs. SALLE REUS 11,00

Jornada 2 HORA

CE ALTAFULLA vs. CALAFELL 12:00

Jornada 3 HORA

SALLE REUS vs. CALAFELL 13:00
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