
TORNEJOS
FUTBOL 7

2023
 

PREBENJAMINS
Dissabte 27 de maig

 
BENJAMINS

Dilluns 10 d'abril 
(setmana santa)

 
ALEVINS

Dilluns 1 de maig



Arribada de cada equip: almenys una hora abans del
primer partit 
9 matí: Inici dels primers partits
2/4 de 6: entrega de premis i finalització del torneig

Participació gratuïta
Reserva de plaça: contacte amb el coordinador de l'EFA
Marc Noguera 655.893.522 // coordinador@efa.cat
Formalització de plaça: omplir qüestionari que
trobareu a https://www.efa.cat/temporada-2022-
23/tornejos-2022-23/normativa-tornejos-2022-23 

Copa per a tots els equips
Medalla per a tots els participants

INFORMACIÓ GENERAL

INSCRIPCIÓ

PREMIS

mailto:coordinador@efa.cat
https://www.efa.cat/temporada-2022-23/tornejos-2022-23/normativa-tornejos-2022-23/


Menú infantil: 8 EUROS
Amanida de pasta
Hamburguesa de vedella amb patates xips
Postres i aigua

Menú adults: 15 EUROS
Fideuà 
Botifarra amb patates xips
Postres, aigua i vi

Dos tècnics de cada equip tindrà el dinar gratuït sempre i quan el
seu equip es quedi a dinar
El menú està adaptat per a persones amb intol·lerància a la lactosa.
Es pot adaptar per a persones celíaques, però cal posar-ho en el
formulari d'inscripció. No es cobreixen altres tipus d'intol·leràncies
alimentàries
Els adults que no poden menjar porc, podran optar a
l'hamburguesa de vedella del menú infantil
La carn no és halal
Horari: entre 2/4 d'1 i les 3, segons l'horari de partit de cada equip
per tenir el major temps possible
Inscripcions: en el mateix formulari de formalització de la plaça
https://www.efa.cat/temporada-2022-23/tornejos-2022-
23/normativa-tornejos-2022-23
Es donarà una peça de fruita a mig matí a cada participant
Servei de bar durant tot el dia

DINARS PER A JUGADORS/ES, TÈCNICS I FAMILIARS

https://www.efa.cat/temporada-2022-23/tornejos-2022-23/normativa-tornejos-2022-23/


El reglament del torneig serà el vigent per a futbol 7 de la FCF
La informació que es necessita és la que es demana en el formulari d'inscripció
FUNCIONAMENT

16 equips distribuïts en 2 categories de 8 equips per nivell, previ acord amb els respectius
coordinadors
Tots els equips disputaran el mateix número de partits
Durada dels partits: una sola part de 15 minuts
FASE DE GRUPS: Dues lliguetes de 4 equips

3 punts per partit guanyat // 2 punts per partit empatat // 1 punt per partit perdut
En cas d'empat

Enfrontament directe entre els dos equips
Diferència de gols realitzats - encaixats
Número de gols a favor

FASE DE CONSOLACIÓ: semifinal i final dels dos darrers classificats de cada lliga
FASE FINAL: semifinal i final dels dos primers classificats de cada lliga
En cas d'empat a la fase eliminatòria, es partit es decidirà a través del llençament de 3 penals
Canvis lliures, no cal que el joc estigui aturat. Única condició: per entrar un jugador, l'altre ha d'haver
sortit

Cada equip tindrà un vestidor compartit que estarà obert tot el dia
Cada club participant haurà de tenir assegurats els seus jugadors: recomanem que cada club porti les
fitxes dels jugadors, així en cas d'accident ja podrien anar al centre mèdic que li correspongui
directament
L'organització no es fa responsable de possibles objectes perduts, ni de possibles lesions produïdes
durant el torneig

NORMATIVA DEL TORNEIG



IMPORTANT!
 

Formalització de la inscripció i reserva de
dinars de jugadors/es i acompanyants a la

nostra pàgina web 
 

https://www.efa.cat/temporada-2022-23/tornejos-2022-23/normativa-tornejos-2022-23

https://www.efa.cat/temporada-2022-23/tornejos-2022-23/normativa-tornejos-2022-23/

