EQUIPS
PARTICIPANTS
CATEGORÍA: ESCOLA
EFB EL VENDRELL

EFB EL VENDRELL
PREBENJAMÍ FEMENÍ

EFB CALAFELL
BASE MARC BARTRA, C.F.
VERMELL

SANTA OLIVA, C.E.

BASE L’ARBOÇ, C.F.

EQUIPS
PARTICIPANTS
CATEGORÍA: PREBENJAMÍ
EFB EL VENDRELL
BLAU

EFB CALAFELL

EFB EL VENDRELL
VERD

BASE MARC BARTRA, C.F.
VERMELL

JOVENTUT BISBALENCA, C.F.

RIBES, C.D

EQUIPS
PARTICIPANTS
CATEGORÍA: BENJAMÍ
EFB EL VENDRELL
A

JOVENTUT BISBALENCA, C.F.

BASE L’ARBOÇ, C.F.

EFB EL VENDRELL
B

RIBES, C.D

LA FLORESTA, C.D.

EQUIPS
PARTICIPANTS
CATEGORÍA: ALEVÍ
EFB EL VENDRELL A

VILANOVA GELTRÚ C.F.

JOVENTUT BISBALENCA, C.F.

EFB EL VENDRELL B

RIBES, C.D

ESCUELA F. SAN PEDRO I
SAN PABLO

INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
El torneig es disputarà en categoria masculí el dia 11 de juny del 2022 al
Camp Municipal del Camí de Roda (veure plànol).
En categoria Escola s’utilitzarà en el Camp número 4. En categoria
Prebenjamí, Benjamí i Aleví s’utilizaran els camps 1, 2, 3.
Els vestuaris restaran oberts durant tota la jornada a disposició dels equips.
Hi haurà un servei de barra amb begudes i entrepans durant tot el dia.

SISTEMA DE JOC
Hi hauran sis equips en cada categoria on es jugarà una lliga de tots contra
tots a una volta. Per tant, tots els equips jugaran, com a mínim, cinc partits.
Els dos primers classificats de cada categoria jugaran la seva final
corresponent.
L’organització no deixarà pilotes per l’escalfament sinó que seran els propis
equips els que les portaran. Es podrà escalfar al costat de cada Camp, entre
partit i partit.
Només es realizarà la sortida al Camp per part dels dos equips a les
corresponents finals, per agilitzar el temps del torneig.

Duració dels partits i puntuació
Els partits de categoria Escola tindran una durada de 15 minuts. Els partits
de categoria de Prebenjamí, Benjamí i Aleví jugaran una part de 18 minuts.
Durant aquest temps es podran fer substitucions il·limitades.
L’equip guanyador de cada partit sumarà 3 punts i en cas d’empat els dos
equips sumaran 1 punt.
En cas d’empat en la classificació final es tindrà en compte el resultat del
partit disputat entre els dos equips; si el resultat d’aquest ha estat empat es
tindrà en compte la diferència dels gols a favor i en contra de tots els partits
disputats de cada equip; si encara així continuen empatats, es tindrà en
compte l’equip que més gols hagi marcat durant el torneig.
En cas de triple empat, es veuran els resultats entre els tres equips; després,
la diferència de gols a favor i en contra dels partits entre els tres equips. Per
últim, es mirar els gols a favor dels partits disputats entre els tres equips.
En les corresponents finals, en cas d’empat es llençaran tres penals.
Els horaris dels partits s’enviaran als responsables de cada equip, com a
mínim, dues setmanes abans de la celebració del torneig, en els quals
s’especificaran els camps de cada partit.
Els primers partits començaran a les 09.30 h., així que tots els participants
hauran d’estar convocats entre les 08.45 h. i les 09.00 h. del matí per
començar puntuals.

Els equips hauran d’estar en el terreny de joc cinc minuts
abans de l’inici de cada partit. Si un equip no es presenta
al seu partit serà considerat perdut per 3 a 0.

Regles de joc
Els àrbitres seran de la FCF, per tant, es seguiran les regles de joc de F5 i F7
de la FCF excepte en la duració dels partits i en les substitucions
esmentades anteriorment.
En cas de que un jugador sigui expulsat amb doble amonestació, aquest no
podrà jugar el següent partit.
En cas de que un jugador sigui expulsat amb targeta vermella directe serà
l’organització qui decidirà els partits de sanció, tot i que com mínim serà
d’un partit.
En categoría escola, no existirà la regla de la cessió ni el fora de joc.

Inscripció d’equips
Tots els equips hauran d’entregar a l’organització les corresponents
llicències federatives o del Consell Esportiu, segons el cos. També
s’acceptarà excepcionalment que un jugador presenti el DNI.
Tots els equips, si disposen, hauran de portar la seva segona equipació en
cas de coincidència amb el color de la samarreta de l’altre equip.
L’organització disposarà d’un joc de petos per si algún equip no disposa
d’aquesta i necessita utilitzar-la. En aquest cas, s’haurà de posar la segona
equipació l’equip que figura com a visitant en el calendari.

Altres consideracions
L’organització no es farà responsable de cap lesió de cap jugagor, ja que
tots els jugadors han de tenir llicència activa amb el seu equip.
L’organització tampoc es farà responsable de cap pèrdua d’objectes
personals i/o de valor.
L’organització també ha habilitat un pàrquing pels equips a prop de les
Instal·lacions esportives.:

Entrega de premis
Després de les finals, es realitzarà l’entrega de premis a tots els equips
participants, que es preveu cap a les 15.30 h. Tots els jugadors rebran un
obsequi del torneig. A més, els dos primers classificats de cada categoria
rebran un trofeu.

HORARIS DELS PARTITS

- Escola:
HORA
9:30
9:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50
14:10
15:00

PARTIT CATEGORIA
1
ESCOLA
2
ESCOLA
3
ESCOLA
4
ESCOLA
5
ESCOLA
6
ESCOLA
7
ESCOLA
8
ESCOLA
9
ESCOLA
10
ESCOLA
11
ESCOLA
12
ESCOLA
13
ESCOLA
14
ESCOLA
15
ESCOLA
FINAL
ESCOLA

EQUIPS
EFB Vendrell Prebj.Fem. - Calafell
EFB Vendrell- Marc Bartra vermell
Arboç- Santa Oliva
EFB Vendrell Prebj.Fem. - Marc Bartra Vermell
Calafell- Santa Oliva
Arboç- EFB El Vendrell
Calafell- Marc Bartra Vermell
Arboç- EFB Vendrell Prebj.Fem.
EFB Vendrell- Santa Oliva
Arboç - Marc Bartra Vermell
EFB Vendrell- Calafell
EFB Vendrell Prebj.Fem. - Santa Oliva
Arboç- Calafell
Santa Oliva- Marc Bartra Vermell
EFB Vendrell Prebj.Fem. - EFB Vendrell

FINAL

Camp
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4
Camp 4

- Prebenjamí, Benjamí i Aleví:
HORA

JORNADA CATEGORIA

Camp 1

Camp 2

Camp 3

Calafell-Ribes

9:30

1

PREBE

EFB Vendrell Verd- Marc Bartra

Bisbal – EFB Vendrell blau

9:50

1

BENJA

EFB Vendrell B- La Floresta

Bisbal – EFB Vendrell A

Arboç-Ribes

10:10

1

ALEV

Vilanova- EFB Vendrell B

Bisbal – EFB Vendrell A

St Pere i St Pau- Ribes

10:30

2

PREBE

EFB Vendrell blau- Calafell

Ribes- EFB Vendrell verd

Marc Bartra- Bisbal

10:50

2

BENJA

EFB Vendrell A- Arboç

Ribes- EFB Vendrell B

La Floresta- Bisbal

11:10

2

ALEV

EFB Vendrell A – St Pere i St Pau

Ribes- Vilanova

EFB Vendrell B - Bisbal

11:30

3

PREBE

Ribes- Marc Bartra

Calafell- Bisbal

EFBeV Verd- EFBeV Blau

11:50

3

BENJA

Ribes- La Floresta

Arboç- Bisbal

EFB Vendrell B- EFB Vendrell A

12:10

3

ALEV

Ribes- EFB Vendrell B

St Pere i Sant Pau- Bisbal

Vilanova- EFB Vendrell A

12:30

4

PREBE

EFB Vendrell blau- Ribes

Bisbal – EFB Vendrell Verd

Calafell- Marc Bartra

12:50

4

BENJA

EFB Vendrell A- Ribes

Bisbal – EFB Vendrell B

Arboç- La Floresta

13:10

4

ALEV

EFB Vendrell A - Ribes

Bisbal- Vilanova

St Pere i St Pau- EFB Vendrell B

13:30

5

PREBE

EFB Vendrell verd- Calafell

Marc Bartra- EFB Vendrell blau

Ribes- Bisbal

13:50

5

BENJA

EFB Vendrell B- Arboç

La Floresta- EFB Vendrell A

Ribes- Bisbal

14:10

5

ALEV

Vilanova- St Pere i Sant Pau

EFB Vendrell B - EFB Vendrell A

Ribes- Bisbal

14:30

FINAL

PREBE

FINAL

14:30

FINAL

BENJA

15:00

FINAL

ALEV

FINAL
FINAL

EQUIPS
PARTICIPANTS
CATEGORIA: INFANTIL
EFB EL VENDRELL

SAN SALVADOR

RIUDEBITLLES, C.D.

MASQUEFA, F.C.

CANYELLES A.E

GIMNÀSTIC MANRESA

EQUIPS
PARTICIPANTS
CATEGORIA: CADET
EFB EL VENDRELL

VILANOVA GELTRÚ C.F.

SAN SALVADOR

SANTA OLIVA, C.E.

GIMNÀSTIC MANRESA

VALLS AT., C.F

EQUIPS
PARTICIPANTS
CATEGORÍA: SENIOR
EFB EL VENDRELL

AVINYONET, U.E

CANYELLES A.E

SUBIRATS, U.E

INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
El torneig es disputarà en categoria femení el dia 12 de juny del 2022 al
Camp Municipal del Camí de Roda (veure plànol).
En categoria Infantil i Cadet s’utilizaran els camps 1, 2, 3. Es deixarà lliure el
Camp número 4 per disputar una jornada lúdica femenina.
En categoria Senior s’utilitzarà el Camp de futbol 11 format pels camps 1 i 2.
Els vestuaris restaran oberts durant tota la jornada a disposició dels equips.
Hi haurà un servei de barra amb begudes i entrepans durant tot el dia.

SISTEMA DE JOC
En categoria Infantil i Cadet hi hauran sis equips en cada categoria on es
jugarà una lliga de tots contra tots a una volta. Per tant, tots els equips
jugaran, com a mínim, cinc partits.
Els dos primers classificats de cada categoria jugaran la seva final
corresponent.
En categoria Senior hi hauran quatre equips i es disputaran dues semifinals
de 35 minuts cadascuna. Els dos equips perdedors jugaran pel 3r i 4t lloc i
els dos equips guanyadors, el 1r i 2n lloc.
L’organització no deixarà pilotes per l’escalfament sinó que seran els propis
equips els que les portaran. Es podrà escalfar al costat de cada Camp, entre
partit i partit.
Només es realizarà la sortida al Camp per part dels dos equips a les
corresponents finals, per agilitzar el temps del torneig.

Duració dels partits i puntuació
Els partits de categoria d’Infantil i Cadet tindran una durada de 20 minuts.
Durant aquest temps es podran fer substitucions il·limitades.
L’equip guanyador de cada partit sumarà 3 punts i en cas d’empat els dos
equips sumaran 1 punt.
En cas d’empat en la classificació final es tindrà en compte el resultat del
partit disputat entre els dos equips; si el resultat d’aquest ha estat empat es
tindrà en compte la diferència dels gols a favor i en contra de tots els partits
disputats de cada equip; si encara així continuen empatats, es tindrà en
compte l’equip que més gols hagi marcat durant el torneig.
En cas de triple empat, es veuran els resultats entre els tres equips; després,
la diferència de gols a favor i en contra dels partits entre els tres equips. Per
últim, es mirar els gols a favor dels partits disputats entre els tres equips.
En les corresponents finals, en cas d’empat es llençaran tres penals.
Els horaris dels partits s’enviaran als responsables de cada equip, com a
mínim, dues setmanes abans de la celebració del torneig, en els quals
s’especificaran els camps de cada partit.

Els primers partits començaran a les 09.30 h., així que
tots els participants hauran d’estar convocats entre les
08.45 h. i les 09.00 h. del matí percomençar puntuals.
Els equips hauran d’estar en el terreny de joc cinc minuts abans de l’inici de
cada partit. Si un equip no es presenta al seu partit serà considerat perdut
per 3 a 0.
En categoria Senior la primera semifinal començarà a les 17.00 h. En cas
d’empat en les semifinals, en els partits pel 3r i 4t lloc i en la final es
llençaran tres penals.

Regles de joc
Els àrbitres seran de la FCF, per tant, es seguiran les regles de joc de F7 i
F11 de la FCF excepte en la duració dels partits i en les substitucions
esmentades anteriorment.
En cas de que una jugadora sigui expulsada amb doble amonestació,
aquesta no podrà jugar el següent partit.
En cas de que una jugadora sigui expulsada amb targeta vermella directa
serà l’organització qui decidirà els partits de sanció, tot i que com mínim
serà d’un partit.

Inscripció d’equips
Tots els equips hauran d’entregar a l’organització les corresponents
llicències federatives o del Consell Esportiu, segons el cos. També
s’acceptarà excepcionalment que una jugadora presenti el DNI.
Tots els equips, si disposen, hauran de portar la seva segona equipació en
cas de coincidencia amb el color de la samarreta de l’altre equip.
L’organització disposarà d’un joc de petos per si algún equip no disposa
d’aquesta i necessita utilitzar-la. En aquest cas, s’haurà de posar la segona
equipació l’equip que figura com a visitant en el calendari.

Altres consideracions
L’organització no es farà responsable de cap lesió de cap jugagor, ja que
totes les jugadores han de tenir llicència activa amb el seu equip.
L’organització tampoc es farà responsable de cap pèrdua d’objectes
personals i/o de valor.
L’organització també ha habilitat un pàrquing pels equips a prop de les
Instal·lacions esportives:

Entrega de premis
Després de les finals, es realitzarà l’entrega de premis a tots els equips
participants, que es preveu cap a les 15.30 h. en categoria Infantil i Cadet i a
les 19.45 h. en categoria Senior. Totes les jugadores rebran un obsequi del
torneig. A més, els dos primers classificats en categoria Infantil i Cadet
rebran un trofeu. En categoria Senior cada equip tindrà un trofeu.

HORARIS DELS PARTITS

- Infantil i Cadet:
HORA

JORNADA

CATEGORIA

Camp 1

Camp 2

Camp 3

9:30

1

INFANTIL

Riudebitlles- G.Manresa

Masquefa- San Salvador

EFB Vendrell-Canyelles

9:55

1

CADET

Santa Oliva- EFB Vendrell

G.Manresa- San Salvador

Vilanova- Valls

10:20

2

INFANTIL

EFB Vendrell- Riudebitlles

San Salvador - Canyelles

G.Manresa- Masquefa

10:45

2

CADET

EFB Vendrell- Vilanova

Valls- G.Manresa

San Salvador - Sta Oliva

11:10

3

INFANTIL

Riudebitlles- Canyelles

G.Manresa- San Salvador

Masquefa- EFB Vendrell

11:35

3

CADET

Valls- R. Bonavista

Vilanova- Sta Oliva

EFB Vendrell- G.Manresa

12:00

4

INFANTIL

Riudebitlles- R. Bonavista

Canyelles- Masquefa

EFB Vendrell- G.Manresa

12:25

4

CADET

EFB Vendrell- Valls

Sta Oliva- G.Manresa

Vilanova- San Salvador

12:50

5

INFANTIL

San Salvador - EFB Vendrell

G.Manresa- Canyelles

Masquefa- Riudebitlles

G.Manresa- Vilanova

Valls- Sta Oliva

13:15

5

CADET

San Salvador - EFB Vendrell

14:00

FINAL

INFANTIL

final

14:00

FINAL

CADET

final

- Sènior:
HORA

PARTITS

17.00 – 17.35

EFB EL VENDRELL – UE AVINYONET

17.40 – 18.15

AE CANYELLES – UE SUBIRATS

18.20 – 18.55

3r i 4t lloc

19.00 – 19.35

FINAL

