Torneig del Centenari Cellera CF (1919-2019)
Dissabte 15 de juny de 2019
Camp Municipal de la Cellera de Ter
Equips participants PREBENJAMÍ 2012
Cellera CF

CD’E Farners

Sils CF

FC
Vilablareix

Horaris partits
9.15

Cellera CF – CD’E Farners

9.40

Sils CF – FC Vilablareix

10.05

UE Llagostera – Cellera CF

10.30

CD’E Farners – FC Vilablareix

10.55

UE Llagostera – Sils CF

11.20

Cellera CF – FC Vilablareix

11.45

CD’E Farners – Sils CF

12.10
12.35

FC Vilablareix – UE Llagostera
Sils CF – Cellera CF

13.00

CD’E Farners – UE Llagostera

13.30

LLIURAMENT DE RECORDS

UE
Llagostera

Normativa del torneig
• Cada equip disputarà 4 partits i tots s’enfrontaran contra tots.
• La durada de cada partit serà de 20 minuts, amb 2 parts de 10 minuts. Es
farà un descans d’1 minut. No hi haurà canvi de camp.
• Es poden fer tants canvis com calgui. Per fer el canvi cal demanar autorització
a l’àrbitre.
• L’inici i el final del partit es marcarà des de la taula de control. La taula
avisarà els àrbitres de l’acabament del temps, però seran ells els qui tindran la
potestat de decidir en quin moment finalitza el partit, de manera que podran
deixar acabar alguna acció si ho creuen convenient.
• Puntuació. Partit guanyat (3 punts), empat (1 punt), perdut (0 punts).
• En cas d’empat al final del torneig es tindran en compte aquests aspectes per
decidir quin equip queda per davant de l’altre:
o
o
o
o

Resultat de l’enfrontament directe.
Diferència de gols (gols marcats – gols encaixats).
El nombre de gols marcats.
L’equip que tingui el jugador més petit d’edat.

• Cada equip haurà d’entregar un full d’inscripció abans del 19 de maig, amb la
relació de jugadors, entrenadors i delegats.
• Per tal de seguir l’horari establert, cal estar preparats per iniciar el partit a
l’hora assignada.
• Els vestidors només s’utilitzaran per canviar-se. Cal guardar la roba a les
bosses dels esportistes, treure-les del vestidor i deixar-les en l’espai que
s’habilitarà per a cada equip.
• Al camp de joc, només hi podran accedir els jugadors, entrenadors, delegats,
àrbitres i personal autoritzat.
• L’escalfament es podrà fer al Camp 2, si no està ocupat, o en el quadrat de
gespa artificial.
• Al final de la matinal de futbol, s’entregarà un record per a cada participant.

