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EXPEDIENT 106/2018

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Campins, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2018,

ha aprovat les Bases de participació Torneig de Futbol Sala de Festa Major, edició 2018 i el

model de full d'inscripció, el text literal és el següent:

Torneig de Futbol Sala 

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Campins, continuant en la seva tradició de l’organització
del Torneig de Futbol Sala , enguany ha preparat aquestes bases. 

Bases de participació Torneig de Futbol Sala, edició 2018

a) Dates: 
1. Dissabte: 21 de juliol de 9h a 21h.

b) Situació: 
El torneig es realitzarà a la Pista Poliesportiva de Campins.

c) Participants: 
Podran participar equips locals i d’altres municipis.

d) Categories i edats: 
Podran participar en el torneig, equips amb jugadors majors de 18 anys.

e) Nombre d’equips i de jugadors:
El nombre màxim d’equips que podran participar al torneig serà de 10 equips i un mínim de 8. 
El nombre màxim de jugadors per equip serà de 10 i un mínim de 6 jugadors.
En cas de no complir amb el mínim proposat, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el torneig
i tornar les inscripcions íntegrament als equips. 

f) Inscripcions i documentació: 
Les sol·licituds es poden presentar des del 21 de maig fins al 6 de juliol de 2018. 

No s’admetran sol·licituds presentades més tard del dia 6 de juliol per tal d’assegurar el correcte
funcionament del Torneig de Futbol Sala.
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Formes de presentar les sol·licituds: 
1. Presencial:  a l’Ajuntament de Campins,  de dilluns a divendres de 9h a 14h i  dilluns i

dimecres de 16h a 19h.
2. E-mail: a greales@campins.cat

Documentació a presentar: Full d’inscripció que ha de sol·licitar a l’ajuntament o trobarà a la
web, rebut de pagament i fotocòpia del DNI de tots els jugadors de l’equip.

g) Preu:
El preu per participar al torneig serà de 120 euros, en concepte de 80 euros d’inscripció i 40
euros d’arbitratge.

En el preu està inclòs: Dinar (entrepà + 1 beguda) i un regal per a tots els participants. 

h) Pagament:
El pagament es pot realitzar de dues maneres:

3. Presencial:  a l’Ajuntament de Campins,  de dilluns a divendres de 9h a 14h i  dilluns i
dimecres de 16h a 19h.

4. Transferència  al  compte  bancari:  ES64  0182  6035  4902  0155  8379,  indicant  al
concepte: «Torneig de Futbol Sala de Campins + el nom de l’equip»

i) Premis: 
Els premis del torneig es repartiran de la següent manera:

• 1r premi: 400 euros + trofeu
• 2n premi: 200 euros + trofeu
• 3r premi: 100 euros + trofeu

j) Horaris de joc:
Del 16 al 20 de juliol, tots els equips rebran un e-mail amb els horaris de joc de tot el torneig. 

k) Metodologia del joc:
El torneig s'estructurarà en una primera fase classificatòria en format de dues lliguetes i dues
fases més amb format de lligueta, la fase de Campions (1 r i 2n  del grup 1 i 1r  i 2n  del grup 2) i la
fase de consolació (3r  i 4t  del grup 1 i 3r  i 4t  del grup 2 de la classificatòria).

Primera fase:
• En format de lligueta,  dos grups.  Jugaran tots contra tots a cada grup i al  finalitzar

aquesta fase els dos primers de cada grup passaran a jugar la fase de campions el 3r i
el 4t jugaran la fase de consolació.

En cas d’empat a punts passarà l’equip que tingui millor diferència de gols global, en el
cas  que  sigui  igual  passarà  l’equip  que  hagi  guanyat  el  partit  entre  els  dos  equips
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empatats i si el partit a acabat en empat passarà l’equip que tingui més gols a favor en
el global.

Segona fase: 

• En format de lligueta, dos grups (campions i consolació). Jugaran tots contra tots en el
seu grup corresponent.

En cas d’empat a punts guanyarà l’equip que tingui millor diferència de gols global, en el
cas  que  sigui  igual  passarà  l’equip  que  hagi  guanyat  el  partit  entre  els  dos  equips
empatats i si el partit a acabat en empat passarà l’equip que tingui més gols a favor en
el global.

l) Normativa: 
- Tots els jugadors d’un mateix equip han d’anar uniformats amb el mateix color de samarreta.

- Els partits tindran una duració de 20 minuts seguits.

- El descans entre partits serà de 5 minuts.

- Els equips hauran d’estar preparats per a jugar 10 minuts abans de finalitzar el partit anterior
al seu, si un partit comença més tard del previst per un retard d’un equip, el partit se li donarà
per perdut per 0-3.

- Els partits seran arbitrats per àrbitres federats i les normes de joc seran les oficials de futbol
sala.

-  Els  jugadors  han de mantenir  total  respecte  amb l’equip contrari,  amb l’organització i  els
arbitres. Si hi ha un jugador o equip que no es comporti correctament quedarà automàticament
fora del torneig, si el problema és de més d’un jugador, l’equip quedarà fora.

- Els equips hauran de respectar el material (pilotes, porteries, reixes, vestuaris...) si un equip fa
mal bé qualsevol cosa, ho hauran d’abonar a l’organització.

m) Dades importants: 
 Inscripcions: del 21 de maig al 6 de juliol de 2018
 Pagament del Torneig: del 21 de maig al 6 de juliol de 2018
 Documentació requerida: Full d’inscripcions, rebut de pagament, fotocòpia del DNI de

tots els jugadors.

La participació al torneig implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Per més informació o dubtes, podeu trucar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Campins, 93
847 50 30 extensió 2006 (Gisela Reales).
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ANNEX – FULL D'INSCRIPCIONS

TORNEIG DE FUTBOL SALA DE CAMPINS

Full d’inscripcions d’equips

Nom de l’equip:

Dades dels jugadors

Nom i cognoms DNI Localitat Data de 
naixement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La qual  cosa es  fa pública  al  taulell  d'anuncis  de la  corporació  i  a  la  seu electrònica  de

l'Ajuntament de Campins per un termini de 20 dies durant el qual els interessats presentin

les al·legacions que considerin convenients.

L'alcalde, 

Joan Lacruz Gil
Campins, 9 de maig de 2018.
Document signat electrònicament al marge.
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