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V COPA ATLAS ENERGIA ALEVÍ 2022 

 

                              REGLAMENT. FASE PRÈVIA (27/02/2022) 

 

Les normes seran les establertes per la FCF (Federació Catalana de Futbol) i la 

Direcció General de l'Esport en referència al futbol 7. 

 

 

1. Inscripció: el torneig està reservat exclusivament per a jugadors nascuts els 

anys 2010 i 2011, en l'acta de cada partit es podran inscriure un màxim de 14 

jugadors per equip. 

- S'haurà de presentar la llicència dels jugadors o en defecte d'això, el DNI, NIE, 

passaport o llibre de família. Un delegat de l'organització s'encarregarà de 

passar les pertinents revisions de cada equip. 

- Cada equip presentarà a l'inici del torneig una relació dels jugadors en la 

qual es detallarà el DORSAL, el NOM i COGNOMS i LA DATA DE NAIXEMENT. 

Per a una millor i fluida organització del torneig els equips han de facilitar 

aquest llistat per correu electrònic (coordinacio@atleticsegre.com) com a 

mínim tres dies abans de l'inici del torneig. 

- Els jugadors lluiran durant tot el torneig el mateix número de dorsal. 

- Si abans de l'inici d'un partit l'àrbitre considera que els colors dels dos equips 

poden portar a confusió, l'equip esmentat en segon lloc en el calendari, estarà 

obligat a canviar el seu equipatge. Totes les samarretes corresponents hauran 

d'estar degudament numerades i la numeració haurà de coincidir amb l'acta el 

partit. 

 

 

2. TERRENY DE JOC. 

Només es permetrà la presència en el terreny de joc de: 

 

- Els 14 jugadors inscrits en l'acta arbitral, l'entrenador i ajudants i el delegat 

d'equip. En cap cas es permetrà la presència de cap altra persona en el terreny 

de joc ni en la zona de vestuaris. 
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3. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

- L'organització del torneig es reserva el dret a efectuar canvis en el programa 

de joc, tant pel que fa a temps de joc, horaris o terrenys de joc. Els canvis 

efectuats s'informaran el delegat responsable de cada equip. Aquests canvis 

seran inapel·lables i d'obligat compliment pels equips participants. 

 

FASE PRÈVIA, DIA 27/02/2022 

 

• FASE CLASSIFICATÒRIA – 27/02/2022 

- Hi haurà un total de 30 equips, distribuïts en 6 grups de 5 equips cadascun. En 

aquesta fase es jugarà per a la classificació pel sistema de lliga, tots contra tots, 

en cada grup. 

- Es classificarà el primer de cada grup per a la fase final del dia 04/06/2022. 

 

 

• FASE FINAL – 04/06/2022. 

- Per a aquesta fase es classificaran 6 equips dels 30 participants de la fase 

prèvia del dia 27/02/2022. La fase final serà de 16 equips. 

 

 

4. SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

- Partit bestiar: 3 punts. 

- Partit empatat: 1 punt. 

- Partit perdut: 0 punts. 

 

- LA CLASSIFICACIÓ DE CADA GRUP s'establirà de la següent manera: 

 

• Equip amb més punts. 

• En cas d'empat en les liguillas classificatòries, es mirarà: 

1r L'enfrontament individual. 

2n Si persisteix l'empat es mirarà el gol “average” general. 

3r Si persisteix l'empat es classificarà l'equip amb més gols a favor 

4t Si persisteix l'empat es classificarà l'equip amb menys gols en contra 

5è Si persisteix l'empat es classificarà l'equip més jove, computant per a això, 

els 7 jugadors amb més edat de cada equip. 
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5. DURADA DELS PARTITS 

L'interval entre partits en totes les fases del torneig serà de 5 minuts. 

 

• FASE PRÈVIA DIA 27 DE FEBRER: 

 

1 part de 25 minuts. Des de l'organització es donarà l'inici dels partits sent la 

responsabilitat de l'àrbitre el final d'aquest. 

 

 

6è. SUBSTITUCIONS 

Els canvis durant els partits es faran sense parar el joc, el jugador no podrà 

entrar al camp fins que el jugador substituït hagi sortit. 

Des de les taules de l'organització es controlarà que els canvis es facin 

correctament 

 

7è. SANCIONS 

La joventut dels jugadors (11 – 12 anys) fa que les possibles faltes que es 

produeixin en el curs del joc no siguin greus en general, simplement són 

producte del joc. No obstant això, si l'àrbitre considera la falta com a greu 

aplicarà el Reglament FIFA en relació al futbol-7. A conseqüència d'una mala 

actitud futbolística de qualsevol jugador del torneig, l'àrbitre tindrà la potestat 

de decidir la substitució del jugador durant 2 minuts (controlats pel 

responsable de taula) o en cas més greu la substitució del jugador per a tot el 

partit, quedant a la decisió del comitè organitzador la possibilitat de no 

participació del jugador en posteriors partits. 

 

Per a qualsevol altre aspecte que no estigui previst en el present reglament 

serà competència única i exclusiva de l'organització del torneig, sent les seves 

decisions fermes i inapel·lables. També es reserva el dret a afegir, modificar, 

interpretar i aplicar les normes segons els seus criteris i les necessitats del 

torneig. L'organització es reserva el dret a modificar aquestes normes en 

benefici de la competició. 

 

ELS EQUIPS PODRAN ESCALFAR ABANS DELS PARTITS EN LES ZONES DE 

LA INSTAL·LACIÓ QUE ASSIGNI L'ORGANITZACIÓ. PER UNA BONA 

ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG, L'ESCALFAMENT NO ÉS FER AMB PILOTA 

AMB L'OBJECTIU DE NO TRANSFERIR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

PARTITS. 


