
BASES DE PARTICIPACIÓ A LES XXVII JORNADES DE FUTBOL SOLIDARI

BASES PARTICIPACIÓ ESTÀNDARD

1. Les XXVII Jornades de Futbol Solidari se celebraran els dies 17 i 18 de

desembre a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.

2. L’entrada al recinte es realitzarà per l’entrada principal de l’escola.

3. La inscripció s’ha de fer online a través de la pàgina web:

http://www.futbolsolidari.org

4. La data límit per a realitzar la inscripció és el 9 de desembre a les 23:59h.

5. L’horari dels partits serà des de les 9h del matí fins a les 22h.

6. Els horaris dels partits es publicaran el 13 de desembre a la nostra web i

recepcions de les escoles.

7. Aquest format del Futbol Solidari està obert a jugadors de totes les edats i

gèneres.

8. Cada equip estarà format per un mínim de set participants que tindran dret a

jugar dos partits durant la celebració de les jornades amb equips d’edats

similars.

9. La durada de cada partit és d'aproximadament 20 minuts.

10. Cada jugador/a ha d’aportar un mínim de 6€ per poder participar.

11. Abans del primer partit cada participant ha de passar per megafonia per lliurar

els diners recollits. És obligatori fer-ho 15 minuts abans de l’inici del primer

partit.

a. Manera de fer les aportacions econòmiques:

i. Tant es poden lliurar els diners en efectiu o targeta (hi haurà

Datàfon) recaptats a megafonia màxim 15 min abans de

començar el primer partit juntament amb el full de

patrocinadors

S’entregaran dos tiquets, un per cada partit que jugarà. Aquest s’haurà de

presentar a la taula d’àrbitres per a poder entrar al terreny de joc.

12. Es precisa de puntualitat per tal de complir els horaris establerts. Per això, és

necessari que l’equip sigui a l’escola 30 minuts abans de cada partit.

13. En cas que un equip no pugui assistir a algun partit, cal que ho comuniqui amb

antelació per tal de poder proposar una alternativa a l’altre equip.

14. Els partits són arbitrats per joves voluntaris i voluntàries de l’organització. Es

demana esportivitat i bon humor, ja que el resultat dels partits és el menys

important.

http://www.futbolsolidari.org


15. Hi haurà tolerancia nul·la envers les faltes de respecte cap a membres de

l’organització, arbitres i/o jugadors/es d’equips rivals. Aquestes podran

comportar l’expulsió del partit i, si és precís, del camp/instal·lacions. En cap cas

es retornarà la donació als participants expulsats per aquests motius.

16. S’entregaran quatre premis: un a cada equip més solidari (els 3 equips que

hagin aconseguit més diners), dels quals els dos equips més solidaris, jugaran el

partit de les Estrelles (diumenge a les 18:30h). A mes a mes hi haurà el premi

de l’equip que hagi aconseguit mes patrocinadors.

17. El lliurament de premis tindrà lloc el diumenge a les 18:00h al poliesportiu de

l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. En aquest moment, es repartiran sis premis:

1 per cada equip més solidari (comptant els 3 primers), els dos guanyadors de la

copa de l’ESO, Batxillerat i FP i l’equip amb mes patrocinadors.



BASES PARTICIPACIÓ COPA

1. Les XXVII Jornades de Futbol Solidari se celebraran els dies 17 i 18 de

desembre a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.

2. La inscripció s’ha de fer online a través de la pàgina web:

http://www.futbolsolidari.org.

3. L’entrada al recinte es realitzarà per l’entrada principal de l’escola.

4. La data límit per realitzar la inscripció és el 9 de desembre a les 23:59h.

5. Els horaris dels partits es publicaran el 13 de desembre a la nostra web i

recepcions de les escoles.

6. És imprescindible la puntualitat dels jugadors pel bon funcionament de la copa.

És obligatori estar a l’escola 30 minuts abans de l’inici del primer partit.

7. Cada equip estarà format per un mínim de 5 jugadors/es, i un màxim de 8.

8. L’aportació mínima per participar és de 50€ per equip, independentment del

nombre de jugadors

● Manera de fer les aportacions econòmiques:

i. Es poden lliurar els diners en efectiu o targeta (hi haurà Datàfon)

recaptats a megafonia màxim 15 min abans de començar el

primer partit juntament amb el full de patrocinadors

9. La Copa es dividirà en dues categories: 1r cicle ESO / 2n cicle ESO, BAT i FP.

● DISSABTE MATÍ: 1r cicle ESO

● DIUMENGE MATÍ: 2n cicle ESO, BAT i FP

10. Competició: El funcionament es decidirà en funció del nombre d’equips inscrits

(lligueta + eliminatòries), però garantint un mínim de dos partits per equip.

11. La durada dels partits serà de dues parts de 15 minuts a temps corregut amb un

descans màxim de 3 minuts entre ambdues.

12. La competició es regirà pels reglaments de la Federació Catalana de Futbol Sala,

que podeu consultar al seu web:

https://www.futsal.cat/media/futsal/futsal-documento--1622122302391694.pdf

13. Puntuació: Cada partit guanyat aporta un total de 3 punts. L’empat suma 1 punt

per l’equip i la derrota 0 punts. En cas d’empat es tindran en compte, en primer

lloc, el resultat entre els dos equips; en segon lloc, la diferència de gols; en

tercer lloc, els gols a favor; en cas de persistir l’empat a la classificació, l’atzar

decidirà l’equip classificat.

14. Eliminatòries: En cas d’empat al final del temps reglamentari, cada equip

llençarà quatre penals de forma alterna. En cas que es mantingui el resultat,

cada equip continuarà llençant un penal de forma alterna fins que un dels dos

equips s’imposi.

http://www.futbolsolidari.org
https://www.futsal.cat/media/futsal/futsal-documento--1622122302391694.pdf


15. La puntuació dels partits es determinarà únicament a partir del recompte de

gols marcats a excepció que el comportament de part d’un o dels dos equips

alteri el normal funcionament del partit. En aquests casos, s’imposaran una

sèrie de premisses per a determinar la puntuació de la copa sempre sota el

criteri dels àrbitres i de les persones que estiguin a taula.

● Es donarà importància d’un valor “1” als gols, al fet de ser un equip

mixta un valor “1” i al bon comportament un valor “3”. Al final del

partit, es sumarà aquests valors i s’establirà el guanyador.

Aquesta normativa s’aplica als tots els equips participants estiguin o no jugant.

16. Si alguna persona externa, sigui familiar, amics etc. té un comportament

inadequat cap a qualsevol jugador/espectador/membre de l’organització,

l’àrbitre pararà el partit i l’avisarà. En cas de reiteració, es tornarà a parar el

partit, i se’l convidarà a marxar. El partit no es reprendrà fins que la persona

assenyalada abandoni el terreny de joc.

Si algun membre de l’equip del Futbol Solidari creu convenient fer els partits a

porta tancada, es reserva també amb el dret a fer-ho.

17. En cas que un equip no es presenti, el partit quedarà anul·lat donant per

guanyador a l’equip presentat.

18. En cas que un equip es presenti al camp tard, el temps de joc quedarà limitat al

que marca l’horari, restant així el temps perdut. No es recuperarà el temps.

19. El premi per a l’equip guanyador resta pendent de confirmar.

20. Els àrbitres es regiran igualment pels reglaments de la Federació Catalana de

Futbol Sala. Volem remarcar el caràcter festiu i solidari d’aquestes jornades pel

que hem de respectar al màxim les decisions que prenguin els àrbitres, que

com l’organització són voluntaris que vetllen pel bon funcionament.

21. El lliurament de premis tindrà lloc el Diumenge a les 18:00h al poliesportiu de

l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.


