
Dades genèriques
• La competició serà de Futbol 7.
• Cada equip estarà format per un mínim de 4 noies.
• Cada equip constarà d’un mínim de 9 jugadors i un màxim de 12.
• Durant els partits sempre haurà d’haver un mínim de 3 noies per equip jugant al camp.
• No hi ha limitacions en els canvis de jugadors.
• Excepcionalment es jugarà sense fora de joc.
• Per formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar la quantitat de 50 €/equip.
• Edats entre 12 i 18 anys.
• Només es poden formar equips amb un màxim de 5 fitxes federatives de futbol o futbol  
 sala per equip.
• Només es podran inscriure un màxim de 24 equips (per ordre d’inscripció). 12 equips en  
 cada torn.
• Jugaran en dos lliguetes de 12 equips cadascuna. Una en la ZEM Can Magí i una altra en  
 la ZEM de Mirasol.
• Només es podrà passar a la següent ronda si els equips participen en tots els tallers de  
 sensibilització.
• Hi ha d’haver un responsable de cada equip, que signarà l’acta de cada partit i coordinarà  
 els canvis dels seus jugadors.
• Els equips del primer torn (grup de 1r a 3r d’ESO) hauran de presentar-se al Camp de  
 Futbol Municipal Can Magí a les 20.00 h el 22 d’octubre del 2022.
• Els equips del segon torn (grup de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat), hauran de presentar-se al  
 Camp de Futbol Municipal de Mirasol a les 21.00 h el 22 d’octubre del 2022.

Competició
• 2 grups de 12 equips (12 equips a la ZEM Can Magí, 12 equips a la ZEM Mirasol).
• Els 12 equips es divideixen en 3 grups de 4 equips.
• Passen a la següent ronda els primers classificats de cada grup i el millor segon dels 3  
 grups.
• Juga el primer classificat d’una lligueta contra el segon classificat de l’altra lligueta.
• Els dos guanyadors juguen la final.
• Els dos perdedors juguen per la tercera posició.
• Es jugaran un màxim de 48 partits. 24 a cada torn.
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Horaris (es divideix en 2 torns)
• 1r torn de les 21.00 h a les 00.00h De 1r d’ESO a 3r ESO
 (S’ha d’estar a les 20.00 h al Camp de Futbol Municipal Can Magí).
• 2n torn de les 22.00 h a les 01.00 h De 4t d’ESO a 2n Batxillerat
 (S’ha d’estar a les 21.00 h al Camp de Futbol Municipal de Mirasol).
• Cada partit constarà d’una sola part de 15’

Puntuació
• Partit guanyat: 3 punts
• Partit empatat: 2 punts
• Partit perdut: 1 punt
• Serà obligatori participar en el tallers de sensibilització perquè puntuen pel resultat final.
• Per cada taller pel qual passin tots els jugadors d’un equip es donaran 3 punts.

Sancions
• Un jugador serà suspès per al següent partit, en cas de ser expulsat.
• Si existeix un cas greu, serà tractat per la Direcció del torneig, i la seva decisió serà
 inapel·lable.

Modificacions
• L’organització es reserva el dret de fer les modificacions que cregui oportunes i que no  
 quedin reflectides en aquest reglament. 
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