Benvolgut club
Des de l’Escola de Futbol Sant Feliu ens plau convidar-vos
a participar al XXVIII TORNEIG DE L’AMISTAT, en les
categories Benjamí (2010 i 2009), Prebenjamí (2011 i
2012), en les nostres instal.lacions esportives.
• PREBENJAMÍ 2012: 19 de Maig de 2019 (Camp
municipal Vilartagues)
• PREBENJAMÍ 2011: 25 de Maig de 2019 (Camp
municipal Josep Sunyer)
• BENJAMÍ 2010 (MEMORIAL ISMAEL EL ONSRI): 8
DE JUNY DE 2019 (Camp municipal Josep Sunyer)
• BENJAMÍ 2009 (MEMORIAL ALEIX MARTÍNEZ RÍO):
8 DE JUNY DE 2019 (Camp municipal Vilartagues)
Esperem formar un quadrant d’equips que ens facin gaudir
d’un gran torneig.
Durant tot el torneig disposareu de servei de BAR on
jugadors, cos tècnic i acompanyants, podran dinar, berenar
o simplement pendre’s un petit descans entre partit i partit.
Aprofitem l’ocasió per desitjar-vos un bon final de
temporada assolint tots els objectius.

Salutacions cordials

EF SANT FELIU

SISTEMA DE COMPETICIÓ

• La fase de grups la formaran dos grups de 4 equips i es
jugarà en un dels dos camps de la ciutat. (Més endavant
confirmerem camp)
• Els primers i segons de cada grup, jugaran una fase final, amb
el sistema d’eliminatòries.
• Els tercers i quarts de cada grup, jugaran una fase de
consolació, amb sistema d’eliminatòries.
• El torneig garantitza un mínim de 5 partits per equip.
• Els partits tindran una durada de dos parts de 12 minuts cada
una.
• La puntuació dels partits serà la següent:
o Partit guanyat = 3punts
o Partit empatat = 1punt
o Partit perdut = 0punts
• La classificació a la fase de grups, es realitzarà tenint en
compte els criteris següents:
o Els punts aconseguits durant la fase de grups.
o El resultat de l’enfrontament directe entre els equips.
o La major diferència de gols total positiva.
o L’equip més golejador.
• En les eliminatòries, en cas d’empat, es realitzarà una tanda
de 3 penals.
• La fase de grups començarà a les 09:00h fins les 14:00h, que
hi haurà previst un descans per dinar fins les 14:00h.
• La fase de consolació i fase final començaran a les 14:30h.
• L’entrega de guardons està prevista per a les 17:15h.

REGLAMENT
• Al torneig nomès podran participar els jugadors amb any de
naixament corresponent a cada catègoria i any.
• Tots els equips hauran d’estar presents 45 minuts abans del
començamet del seu primer partit.
• Dos minuts abans de finalitzar un partit els equips que jugaran
el següent, han d’estar preparats per començar
inmediatament.
• L’ organització del torneig ha de rebre, una setmana abans del
torneig, el full d’inscripció de tots els equips participants.
• Un jugador que no estigui inscrit al torneig, no podrà participar
en ell.
• Cap jugador podrà inscriure’s un cop començat el torneig.
• Els jugadors només poden estar inscrits en un equip.
• Els canvis són lliures i en qualsevol moment un jugador
substituït pot tornar a entrar.
• En els canvis durant el joc el jugador que entra el terreny de
joc, no podrà fer-ho fins que el jugador substituït no hagi sortit.
• Si un equip no es presenta a jugar el partit, se li donarà per
perdut per el resultat de 3-0.
• Tots els equips han d’entregar les lliçències dels jugadors i
membres del cos tècnic a disposició de l’organització.
• Regles de joc: s’aplicarà la normativa de la FCF.
• L’accès al terreny de joc i zona de vestidors, romandrà
restringit, exclusivament, als jugadors, cos técnic acreditat,
àrbitres i membres de l’organització del torneig.
• Es prega la màxima esportivitat entre els equips. Qualsevol
problema el resoldrà l’organització del torneig.

INSTAL·LACIONS
• CAMP MPAL DE VILARTAGUES

(Avinguda Catalunya, s/n, 17220, Sant Feliu De Guíxols)
o Camp de gespa artificial.
o 4 vestidors.
o Graderia per els aficionats.
o Zona de bar.
o Zona d’aparcament.

INSTAL·LACIONS

• CAMP MPAL JOSEP SUNYER I ARXER
(Ronda Narcís Massanas, 92, 17220, Sant Feliu De Guíxols)
o Camp de gespa artificial
o 4 vestidors
o Graderia per els aficionats
o Zona de bar
o Zona d’aparcament

CONTACTE CLUB
972 328 298
efsantfeliu@gmail.com

CONTACTE COORDINADOR
Manuel Matías
608 73 73 50
manummsevilla1991@gmail.com

Equips Confirmats

U.E.FORNELLS
P.U.FIGUERES
U.E CALDES DE MALAVELLA
E.F.VIDRERENCA
FARNERS C.E
ARO C.E
PALAFRUGELL C.F
GEiEG
C.D BESCANÓ
TORDERA C.F
EMF CALONGE-SANT ANTONI
U.E QUART
VILABRAREIX C.F

