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 P INETONS

BÒBI LA

CAMP  1

CAMP  2

CAMP  1

CAMP  2



GRUPS
 GRUP B

GRUP E

GRUP HGRUP G

GRUP FGRUP D

GRUP CGRUP A



HORARI FASE GRUPS
 



HORARI FASE FINAL
 

1 9 : 1 5 H  A  1 9 : 3 0 H
E N T R E G A  D E  P R E M I S  I  
C L O E N D A  D E L  T O R N E I G



 DINAR
 

MENÚ

TORNS

Macarrons amb tòmaquet
Pollastre Arrebossat amb patates Xips
Fruita o Iogurt 

El dinar dels jugadors i entrenadors serà un menú
que constarà dels següents plats:



FORMAT DE COMPETICIÓ

Punts totals aconseguits entre els equips implicats

Goal average dels partits jugats entre els equips implicats.

Equip amb més gols a favor

El torneig estarà format per 8 grups de 4 equips. Els 2 primers

classificats accediran a la fase Or i els 2 últims a la fase de

Plata. Els partits de fase de grups seran de 15 minuts i els

canvis es podran fer lliurement i sense limitacions.

Cada partit guanyat es valorarà amb 3 punts, empatat amb 1 i

perdut amb 0. En cas d'empat entre dos equips valdrà

primerament el goal average particular, i posteriorment el

general (F-C). En cas de triple empat o més entre els equips es

seguiran els següents paràmetres en aquest ordre:

Un cop finalitzat les fases de grup (matí) i després d'haver

dinat s'inicien les fases finals que constaran de quatre

eliminatòries per fase (or/plata). Vuitens de final , quarts

de final , semifinals i final . La durada de les eliminatòries

serà de 2 parts de 10' amb 1' de descans als vuitens i als

quarts i dues parts de 12' amb 1, de descans las semifinals i

finals.

En cas d'empat en les eliminatòries es decidirà l 'equip

classificat en una tanda de penals (al millor de 3). Si a

l 'acabar els 3 penals segueixen en igualtat, passaran a

decidir-se a “mort súbita”. No es podrà repetir llançador

fins que tots els jugadors no hagin xutat el seu penal.



NORMATIVA
 

REGLAMENT
Els participants del torneig hauran de ser nascuts l'any 2015 i
hauran de tenir la llicència activa a la FCF per poder disputar
el torneig.

El torneig es regirà segons les normes de la Federació Catalana
de Futbol en la modalitat de futbol 7.

Els equips hauran d'estar 5 minuts abans de cada partit
preparats per a sortir.

Els torns de dinar s’han de respectar i es prega màxima
puntualitat en l’hora establerta.

 

EQU IPAC IÓ

Els equips participants hauran de portar dues
equipacions per a poder jugar amb l’adequada en funció
del color i la valoració de l ’àrbitre. 

L’equip visitant haurà de jugar amb la seva segona
equipació si la primera coincideix en característiques
amb la de l ’equip local. L'Equip Local serà el primer en
el llistat d’horaris.

 



Els vestuaris estaran assignats prèviament per
l ’organització del torneig. 

Els vestuaris són compartits. Es podrà fer ús de les
dutxes al final de la fase de grups i al acabar la
participació al torneig. Les motxilles es poden quedar en
els vestuaris apilades pels equips que el comparteixen
mentre es disputa el torneig. 

 

VESTUARI S

CONTACTE

Oriol Vidal (646332511)

Per a qualsevol dubte o incidència abans o durant el

torneig podeu contactar amb el director del torneig:

 



Des de l'octubre de 2019, el Cerdanyola Futbol Club
i la Fundació Creactiva Catalònia van signar un
conveni de col·laboració que segueix vigent, perquè
els jugadors de futbol de la fundació puguin formar
part de l'estructura del Cerdanyola FC. 

En el marc del torneig del dia 3 de desembre, DIA
INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT, es cel·lebrarà el partit entre el
Cerdanyola Catalònia FC i el CE Sabadell Inclusiu,
amb el compromís de poder aconseguir la màxima
inclusió social de les persones i la societat.



SEGUEIX-NOS!

@CERDANYOLAFC

@CERDANYOLAFC

WWW.CFC.CAT


