
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2on TORNEIG FUTBOL SALA ESCOLAR 

ALEVÍ I INFANTIL 

AMPA GARCÍA LORCA 
 

ORGANITZA: AMPA GARCÍA LORCA 

Telèfon de contacte: 685558773 (Ángel Ortega) 
Adreça: Carrer Escoles, 1, 08710, Santa Margarida de Montbui (Barcelona) 
Adreça electrònica: ampa.garcialorca@hotmail.com 

 

1. Data 

La realització d’aquest torneig serà el matí del dissabte 2 de Juny de 2018. 
 

2. Lloc 

La Fase de grups es jugarà en 5 pistes: Pista García Lorca, 2 pistes de l’INS 
Montbui i  2 pistes de Mont-Aqua exterior. 

Els quarts de final es juguen en 4 pistes: Pista García Lorca, 2 pistes de l’INS 
Montbui i 1 pista de Mont-Aqua exterior. 

Les semifinals es juguen en 2 pistes: Pista García Lorca i Pista de l’INS 
Montbui. 

Les finals es juguen en la Pista García Lorca. Posteriorment es farà l’entrega 
de premis allà. 

Les pistes estan molt a prop (5 minuts caminant). 
 

3. Horari 

Els primers partits comencen a les 9:00h, la final aleví està programada a 
les 18:40h i la final infantil a les 19:15h. 

A l’aturada per dinar, hi haurà l’entrega de premis per als equips que no han 
superat la fase de grups. Aquesta primera entrega serà sobre les 14:30h. 

L’entrega de premis per als equips que han superat la fase de grups serà a 
les 19:50h a la pista García Lorca. 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x6499781021706130412&id=YN6306x6499781021706130412&q=Asociacion+de+Padres+Colegio+Garcia+Lorca&name=Asociacion+de+Padres+Colegio+Garcia+Lorca&cp=41.5730018615723%7e1.60698997974396&ppois=41.5730018615723_1.60698997974396_Asociacion+de+Padres+Colegio+Garcia+Lorca&FORM=SNAPST
mailto:ampa.garcialorca@hotmail.com


4. Participants 

Enguany obrim una categoria nova (infantil).  

Els equips que poden participar en el torneig són els alevins (2006-2007) i 
infantils (2004-2005) de categoria escolar. 

El nombre màxim d’equips participant serà de 16 per la categoria aleví i 16 
per la categoria infantil. S’admetran per ordre d’inscripció, en cap cas 
s’ampliarà el nombre d’equips participants. 

 

5. Inscripció 

El preu enguany és d’1€/jugador, entrenadors gratuïts.  

Les inscripcions es faran a través de l’enllaç de google drive.  

Enllaç: https://goo.gl/forms/yO5VFvwZxlgssCTj2 

La data límit és el divendres 11 de maig de 2018 i recordem que 
s’acceptaran les inscripcions per ordre rigorós d’inscripcions rebudes amb 
l’import corresponent abonat. 
 
Un cop fet el pagament (informació a l’enllaç del drive), s’ha d’enviar còpia 
del rebut al correu ampa.garcialorca@hotmail.com 
 
Es podrà retirar una inscripció i l’abonament de l’import degut a causes 
justificades i sempre abans del 21 de maig. Un cop superat aquesta data, 
degut a la logística del torneig ja no es tornarà l’import abonat. 
 

6. Format 

Les dues categories tenen el mateix format: 

Està format per una fase de grups (4 grups de 4 equips) i juguen tots contra 
tots del mateix grup. Els partits seran de 25 minuts. 

Els 2 primers classificats de cada grup jugaran la fase eliminatòria (Quarts 
de final, semifinal, i final). Els partits seran de 30 minuts. 

Quan estiguin plenes les inscripcions, s’enviarà el quadre amb tots els 
partits, horaris, etc. Per la confecció dels grups, es farà un sorteig 
informàtic. 

https://goo.gl/forms/yO5VFvwZxlgssCTj2
mailto:ampa.garcialorca@hotmail.com


7. Normativa 

· Els equips aniran amb el seu equipament i el seu dorsal corresponent (visible durant la 
duració de tots els partits). En el cas de coincidència d’equipacions s’utilitzaran els 
“petos” de l’organització i se’ls posarà l’equip que jugui com a local. 

· Cada equip haurà d’estar a la pista corresponent 10 minuts abans de cada partit. Si al 
començament d’aquest, l’equip no s’ha presentat, haurà perdut per un resultat de 3-0. 

· A les banquetes de cada equip i dins del terreny de joc no podrà haver-hi més personal 
que jugadors, entrenadors, àrbitres i organització. 

· En cas d’empat en la classificació final dels grups, per determinar qui es classifica pels 
quarts de final es tindrà en compte el següent: 

     · 1er: Diferència de gols particular (gol average) 

     · 2on: Diferència de gols general 

     · 3er: Major nombre de gols a favor 

     · 4t: Si dos equips del mateix grup empaten en totes les normes anteriors, hi haurà   
una tanda de penals  (3 llançaments) 

· S’aplicarà el reglament del Consell Esportiu de l’Anoia de Futbol Sala. L’única 
modificació respecte a aquest reglament serà que es comptabilitzarà el resultat per gols 
i no per parts. 

· Els àrbitres seran aportats per l’AMPA del García Lorca i pel Consell Esportiu de l’Anoia. 

· L’organització es reserva el dret a decidir in situ sobre qualsevol situació no descrita 
anteriorment durant el transcurs del torneig. 

· La participació del torneig suposa l’acceptació de la normativa descrita anteriorment. 
 

8. Premis 

Hi haurà 2 trofeus col·lectius: Un per al primer equip classificat i un per al 
segon equip classificat de cada categoria. 

També hi haurà 2 trofeus individuals: Al millor jugador del torneig i al millor 
porter (l’àrbitre i/o l’organització en finalitzar cada partit, valorarà 
l’actuació dels jugadors més destacats i en finalitzar el torneig seran els 
encarregats de decidir els guanyadors) de cada categoria. 

Hi haurà medalles per a tots els participants. 

També s’entregarà una foto de l’equip que es farà durant tot el matí en un 
photocall commemoratiu del torneig. 
 



9. Dinar 

Com a novetat, aquest any farem una aturada per qui vulgui dinar a l’escola, 
on membres de la comissió de festes de l’Ajuntament de Sta. Margarida de 
Montbui cuinaran una paella.  

El ticket serà molt econòmic i la idea és que tots els equips us vulgueu 
quedar a dinar, ja que la convivència és un dels aspectes fonamentals 
d’aquesta competició. 

Pròximament informarem del preu del ticket. 
 

10. Avituallament 

Per esmorzar hi haurà fruita i aigua per a tots els participants. 
 

11. Espai habilitat per a jugadors i entrenadors 

Hi haurà diversos espais de descans habilitats per als membres de l’equip 
on també es podrà fer un seguiment dels resultats. 
 

12. Servei de bar i sorteig d’una panera 

Hi haurà un servei de bar amb preus populars i ofertes d’entrepans calents 
+ beguda. 

Aquest servei estarà obert tot el dia fins a l’entrega de premis. 

També hi haurà un sorteig d’una panera. 

 

 


