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11a TROBADA D’ESCOLETES MAS LLOP 2018

FORMAT
-

-

Hi hauran 2 grups de 4 equips. Es realitzarà una lligueta independent per a
cada grup.
Una vegada finalitzada la lligueta es disputarà un partit final amb els equips
que han quedat en la mateixa posició (1r contra 1r, 2n contra 2n, 3r contra
3r i 4t contra 4t).
Tots els equips jugaran 4 partits de 12 minuts cadascún.

NORMATIVA
La normativa de joc que es seguirà serà la marcada pel Consell Comarcal de la
Selva amb les següents excepcions:
-

-

La durada dels partits serà d'una sola part de 12 minuts
El temps de joc es portarà des de la taula de control i es xiularà el final de
les parts a través dels altaveus, independentment de si es talla o no una
jugada d'atac. Només en cas de penal o falta es deixarà realitzar un
llançament directe.
Els canvis seran lliures i sense aturar el joc.
Tots els llançaments de falta es consideraran directes, per tant, no existiran
els llançaments de falta indirecte per mans o joc perillós.
Només els membres de l’organització, entrenadors, delegats i jugadors
podran accedir dins el terreny de joc.

Recordem que segons la normativa del Consell Comarcal de la Selva la sessió al
porter es penalitza amb un córner en contra de l’equip infractor.
ORGANITZACIÓ
-

Hi haurà servei de bar durant tot el torneig
Cada participant disposarà d’un tiquet bescanviable per una beguda i un
petit esmorzar.
El premi serà el mateix per a tots els participants, independentment de
la posició assolida en el torneig. Recordem que és una trobada
totalment lúdica i no competitiva.

Per últim, agrair la seva col·laboració i desitjar que passin una bona jornada de
futbol plena d'esportivitat.
U.E.CALDES

11a TROBADA D’ESCOLETES MAS LLOP 2018

Diumenge 20 de maig de 2018

Els equips participants i programació seguida serà la següent:
Durada dels partits: una sola part de 12 minuts

GRUP A

GRUP B

UE CALDES

FC VILOBÍ "B"

UD CASSÀ "B"

UE LLAGOSTERA

FC VILOBÍ "A"

UD CASSÀ "A"

CEF VIDRERENCA

AE SANT GREGORI

PARTIT

HORARI

CAMP 1*

CAMP 2

1

10h

UE CALDES "A" - CEF VIDRERENCA "A"

FC VILOBÍ "B" - UD CASSÀ "A"

2

10:20h

FC VILOBÍ "A" - UD CASSÀ "B"

AE SANT GREGORI - UE LLAGOSTERA

3

10:40h

UD CASSÀ "B" - UE CALDES "A"

FC VILOBÍ "B" - UE LLAGOSTERA

4

11h

FC VILOBÍ "A" - CEF VIDRERENCA "A"

UD CASSÀ "A" - AE SANT GREGORI

5

11:20h

UD CASSÀ "B" - CEF VIDRERENCA "A"

AE SANT GREGORI -

6

11:40h

UE CALDES "A" - FC VILOBÍ "A"

FC VILOBÍ "B"

UE LLAGOSTERA - UD CASSÀ "A"

DESCANS 10 MINUTS
7

12:10h

4t GRUP A - 4t GRUP B

3r GRUP A - 3r GRUP B

8

12:30h

1r GRUP A - 1r GRUP B

2n GRUP A - 2n GRUP B

9

12:45h

* El camp 1 és el de davant del bar

ENTREGA DE TROFEUS

