NORMATIVA CATEGORIA PREBENJAMÍ!

!

!

-! Els partits duraran 12 min. per part, es jugaran a temps corregut i es pararà
el temps els últims 3 minuts de partit, sempre i quan no hi hagi una
diferència de gols de més de 2, si no és una falta directa.!
-! Es xiularà falta directa cada 5 faltes d’equip.!
-!

!

-! En cas d’empat a punts, primer es comptarà el golavaratge individual entre
els equips implicats, i si seguissin empatats, es comptaria el golaveratge
general. I en el cas que seguis existint l’empat es decidiria a cara o creu.!
-! La final es jugarà partit normal segons categoria.!
-!

!
!
!

!
Es classifiquen per la final els primers de cada grup.!
!
!
Inscripció: Gratuït!
!
!

NORMATIVA CATEGORIA BENJAMI!

-! Els partits duraran 12 min. per part, es jugaran a temps corregut i es pararà
el temps els últims 3 minuts de partit, sempre i quan no hi hagi una
diferència de gols de més de 2, si no és una falta directa.!
-! Es xiularà falta directa cada 5 faltes d’equip.!
-! Cada equip només disposa d’un temps mort de 30 segons per partit.!

!
!

-! Es classifiquen per la final el primer equip de cada grup.!
-! En cas d’empat a punts, primer es comptarà el golavaratge individual entre
els equips implicats, i si seguissin empatats, es contaria el golaveratge
general. I en el cas que seguis existint l’empat es decidiria a cara o creu.!

!

-! La final es jugarà partit normal segons categoria.!

!

-! Inscripció: 40€ per equip (indiferent quantitat de jugadors) entra: aigua,
berenar, beguda, obsequi, trofeu i arbitratge oficial. (mínim 3 partits)!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

NORMATIVA CATEGORIA ALEVI!
-! Els partits duraran 14 min. per part, es jugaran a temps corregut i es pararà
el temps els últims 3 minuts de partit, sempre i quan no hi hagi una
diferència de gols de més de 2, si no és una falta directa.!
-! Es xiularà falta directa cada 5 faltes d’equip.!
-! Cada equip només disposa d’un temps mort de 30 segons per partit.!

!
!

-! Es classifiquen per la final el primer equip de cada grup.!
-! En cas d’empat a punts, primer es comptarà el golavaratge individual entre
els equips implicats, i si seguissin empatats, es comptaria el golaveratge
general. I en el cas que seguis existint l’empat es decidiria a cara o creu.!

!

-! La final es jugarà partit normal segons categoria.!

!

-! Inscripció: 50€ per equip (indiferent quantitat de jugadors) entra: aigua,
berenar, beguda, obsequi, trofeu i arbitratge oficial. (mínim 3 partits)!

!
!

!
!

NORMATIVA CATEGORIA INFANTIL!
!
!
-! Els partits duraran 16 min. per part, es jugaran a temps corregut i es pararà
el temps els últims 3 minuts de partit, sempre i quan no hi hagi una
diferència de gols de més de 2, si no és una falta directa.!
-! Es xiularà falta directa cada 5 faltes d’equip.!
-! Cada equip només disposa d’un temps mort de 30 segons per partit.!

!
!

-! Es classifiquen a semifinals els 2 primers equips de cada grup.!
-! En cas d’empat a punts, primer es comptarà el golavaratge individual entre
els equips implicats, i si seguissin empatats, es comptaria el golaveratge
general. I en el cas que seguis existint l’empat es decidiria a cara o creu.!

!

!

-! La final es jugarà partit normal segons categoria.!
-! Inscripció: 70€ per equip (indiferent quantitat de jugadors) entra: aigua,
dinar, beguda, obsequi, trofeu i arbitratge oficial. (mínim 4 partits)!

