
 

TORNEIG D’ESTIU DE FUTBET 2019 

NORMES D’INSCRIPCIÓ I ORGANITZACIÓ:  

• El Torneig està organitzat per l’Ajuntament de Montuïri.  

• El Torneig començarà dia 28 de juny de 2019 jugant-se cada dilluns, dimecres i divendres 

de 21 a 24 hores a la pista del Dau.  

• Els equips es poden inscriure fins dia 21 de juny de 2019 a les oficines municipals.  

La documentació es podrà recollir i entregar a les oficines municipals (de dilluns a divendres 

de 9:00 a 14:00 hores), dinamitzador@ajmontuiri.net o descarregar-la del web municipal. 

Més informació: Jeroni Sard Brunet (dinamitzador@ajmontuiri.net / 971 64 41 25 ext. 6).  

• Cada equip participant ha d’abonar la quantitat de 100 euros per a poder participar en el 

torneig. Aquest import s’haurà de pagar abans de l’inici del mateix juntament amb tota la 

documentació necessària.  

• Els jugadors menors de 18 anys hauran de facilitar una autorització paterna/materna a 

l’organització del Torneig per a poder participar en el mateix juntament amb la resta de 

documentació sol·licitada.  

• Hi ha d’haver un mínim de 4 grups inscrits per a què el torneig es pugui celebrar.  

• Poden participar-hi les persones majors de 16 anys (nascuts abans del 31/12/2003).  

• Cada equip participant pot tenir un màxim de 14 jugadors inscrits i, per tant, que poden 

jugar els partits del torneig.  

• Cada equip participant ha de dur un color de camiseta identificatiu indicat en el moment de 

la inscripció.  

• L’entrega de la inscripció i la participació en el Torneig suposa l’acceptació i compliment 

del Reglament del Torneig i allibera l’organització de la responsabilitat sobre qualsevol lesió 

o mal sofert durant el Torneig. 

 

NORMES DEL JOC:  

• La durada del partit és de 50 minuts dividit en dues parts de 25 min. i 10 min. de descans.  

• Cada equip pot sol·licitar un temps d’1 min. durant cada part.  

• L’equip guanyador obtindrà 3 punts; 1 punt en cas d’empat i 0 punts per l’equip perdedor.  

• Els equips poden fer tots els canvis que vulguin sense aturar el joc però els canvis s’han de 

fer en un intercanvi damunt la línia de banda.  

• El porter pot sortir de l’àrea de porteria i jugar la pilota amb els peus. Una vegada hagi 

passat la pilota a un jugador del seu equip, no pot tornar a tocar la pilota amb els peus fins 

haver superat la línia del mig camp o que la pilota vengui d’un contrari.  

• El porter sempre ha d’iniciar la jugada amb les mans i la pot llançar directament al camp 

contrari, però si aquesta toca al terra sense que cap jugador la toqui, es considera infracció́ i 

la pilota passa al porter de l’equip contrari. Si quan inicia la jugada la vol jugar amb els 

peus, primer l’ha de deixar tocar al terra.  

• La treta de banda o del “corner” es farà amb els peus.  

• Per iniciar el joc hi ha un màxim de 5 segons; complert aquest temps la pilota passarà a 

l’equip contrari.  

• En les faltes, la distància de la barrera ha de ser de 5 metres.  

• Si un equip comet 5 faltes durant un període, a la següent es podrà tirar un doble penal o 

tirar-la de la posició on s’ha provocat la falta sense barrera.  



 
• Si algun jugador és expulsat del partit, podrà̀ entrar un altre jugador al seu lloc havent passat 

2 minuts de l’expulsió però tindrà una sanció d’1 partit com a mínim (aquesta sanció es 

podrà incrementar a decisió de l’organització després d’analitzar el motiu que ha originat la 

mateixa).  

• Si algun equip no es presenta, se li donarà el partit per perdut de 3-0 i se li restaran 3 punts; 

per tant, l’altre equip sumarà 3 punts.  

• És obligatori que tots els jugadors de camp (menys el porter) portin samarreta del mateix 

color.  

• SEMIFINALS I FINALS: en cas d’empat, es disputaran dues parts de 5 minuts amb 1 minut 

de descans i sense opció de temps mort. Si la prorroga finalitza amb empat, es tiraran 3 

penals per equip; si continua l’empat, es seguiran tirant penals fins que un dels dos equips 

falli.  

• L’organització no es farà responsable dels danys que puguin sofrir o provocar els 

participants d’aquest torneig i a més es reserva el dret de suspendre, modificar o prendre 

qualsevol decisió respecte al torneig. 

 

TORNEIG D’ESTIU DE FUTBET INFANTIL 2019  

• El Torneig està organitzat per l’Ajuntament de Montuïri. 

• El Torneig començarà dia 28 de juny de 2019 jugant-se cada dilluns, dimecres i divendres  a 

les 20 hores a la pista del Dau.  

• Els equips es poden inscriure fins dia 21 de juny de 2019 a les oficines municipals.  

• La documentació es podrà recollir i entregar a les oficines municipals (de dilluns a divendres 

de 9:00 a 14:00 hores), dinamitzador@ajmontuiri.net o descarregar-la del web municipal. 

Més informació: Jeroni Sard Brunet (dinamitzador@ajmontuiri.net / 971 64 41 25 ext. 6). 

• La inscripció al IV Torneig d’estiu de futbet infantil és gratuïta. 

• Els jugadors hauran de facilitar una autorització paterna/materna a l’organització́ del 

Torneig per a poder participar en el mateix juntament amb la resta de documentació 

sol·licitada.  

• Cada equip participant pot tenir un màxim de 14 jugadors inscrits i, per tant, que poden 

jugar els partits del Torneig.  

• Cada equip participant ha de dur un color de camiseta identificatiu indicat en el moment de 

la inscripció.  

• L’entrega de la inscripció i la participació en el Torneig suposa l’acceptació i compliment  

• del Reglament del Torneig i allibera l’organització de la responsabilitat sobre qualsevol lesió  

• mal sofert durant el Torneig.  

• Hi ha dues categories:  

1. Joves d’entre 9 i 11 anys (nascuts entre 1/1/2008 i 31/12/2010)  

2. Joves d’entre 12 i 15 anys (nascuts entre 1/1/2004 i 31/12/2007).  

• Hi ha d’haver un mínim de grups inscrits per a què el Torneig es pugui celebrar.  
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