
IV Torneig
Solidari de 
Futbol Sala

Amb la col·laboració de:

Cap infant sense esport



Benvolguts i benvolgudes participants,

Ens plau donar-vos la benvinguda a la 4a edició del Torneig Solidari de la Fundació CET10 Cap 
infant sense esport , que tindrà lloc al Pavelló del CEM Bac De Roda (C/ Espronceda cantonada 

Rambla de Guipúscoa) el proper 22 de desembre del 2018.

En aquest esdeveniment “futsalístic” de 24 equips de diferents escoles i clubs, jugadors/es, 

tècnics, directius i familiars, compartirem un dia inoblidable, tot gaudint al voltant del nostre 

esport preferit, EL FUTBOL-SALA.

Aquest any, com a gran novetat, comptarem amb la participació de la Secció de Gimnàstica
Rítmica de CET10 que realitzaran exhibicions durant tot la jornada.

Un dia ple de partits, amb regals, premis, trofeus i sobretot compartint experiències amb els 

nens i nenes d’altres equips. Tot per una causa solidària.

Us desitgem que us divertiu jugant i que l’alegria, l’esportivitat i bon futbol sala us facin passar 

una molt bona estada al nostre 4t Torneig Solidari.

Sort i que guanyi.... tothom!

Presentació



Condicions

/ Per poder participar, cada jugador/a haurà de portar una joguina i

cada equip una pilota signada per tots/es els/les jugadors/es.

/ El total de les pilotes i joguines es donaran als/les nens/es del

Centre Sant Martí.



Premis i regals

/ Tot i ser un Torneig de caire solidari, volem premiar a tots els/les nens/es que hi participin.

/ Els/les campions i sots-campions de cada categoria rebran una Copa de guanyadors/es del IV 

Torneig Solidari de la Fundació CET10.

/ Tots/es els/les participants rebran, medalla, entrades, descomptes, regals... de les diferents 

entitats col·laboradores.

/ Comptarem amb la presència de jugadors professionals de la LNFS, entrenadors base dels 

millors equips catalans i seleccionadors catalans.

/ Font Vella col·laborarà amb l’aportació ampolles d’aigua.



Reglament (1)

SISTEMA DE COMPETICIÓ
Cada equip jugarà com a mínim 3 partits i com a màxim 5, distribuïts de la següent 

manera:

/ Fase prèvia: Començarà a les 9:00h. i acabarà a les 17:00h. Es faran 3 grups de 4 

equips on es classifiquen per la Fase Final els primers de cada grup i el millor 2n 

classificat.

/ Fase final: Començarà a les 17:00h. i acabarà a les 20:00h. Participen els 4 equips 

millor classificats de la fase prèvia de cada categoria.

CATEGORIES PARTICIPANTS

/ El/la mateix/a jugador/a no podrà disputar el torneig a les dues categories. 

/ Si per qualsevol motiu hi hagués un equip format per una barreja de jugadors/es de les 

dues categories participarien a la categoria benjamí.



Reglament (2)

DOCUMENTACIÓ

Tots/es els/les participants hauran de ser inscrits/es abans de l’inici del torneig. 
Es demanarà el nom del/de la nen/a, el seu dorsal i la seva data de naixement. 

EQUIPACIONS

Tots els equips aniran degudament uniformats amb l’equipació i botes reglamentàries per 
la pràctica de l’esport.

En el cas de coincidència amb l’equipació dels dos equips, l’equip considerat com a visitant 
per a aquell partit, haurà de jugar amb pitralls.

CRITERI DE CLASSIFICACIÓ

Partit guanyat = 3 punts
Partit empatat =1 punt



Reglament (3)
PUNTUALITAT
Tots els equips hauran d’arribar 30 minuts abans del primer partit.

Tots/es els/les participants hauran de ser a les instal·lacions esportives 20 minuts 

abans de l’inici de cada un dels seus partits.

Si per algun motiu un equip no es presentés, es valorarà com a partit perdut, amb un 

resultat de 3 a 0. 

DURADA DELS PARTITS

No es pot demanar cap temps mort durant el partit.

CLASSIFICACIÓ A LA FASE FINAL: 
Per determinar el millor 2n classificat de cada categoria, es tindrà en compte:

1- Quoficient punts/partits jugats.

2- En cas de continuar empatats, el millor quoficient gols a favor/gols en contra.

CATEGORIA FASE INICIAL FASE FINAL

BENJAMI 2X15’ 2X20’

PRE-BENJAMI 2X15’ 2X20’



Reglament (4)

EXPULSIONS

En cas que un/a jugador/a hagi estat expulsat amb targeta vermella directa, quedarà 

automàticament suspès del següent partit passant, a més, un escrit explicant els fets a 

la competició on juga habitualment (FCF, CEEB).

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

/ Donat el volum de partits i equips, els vestidors del pavelló restaran amb les portes 

obertes tant per canviar-se, com per dutxar-se. Així doncs, els i les esportistes hauran 

d’emportar-se sempre les bosses esportives.

/ L'Organització del torneig no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals.

/ En cas de danys a la instal·lació, els i les responsables d’equip seran considerats/des 

responsables directes d'aquests.



Reglament (5)

LESIONS ESPORTIVES

/ Cada jugador/a ha de portar la seva assegurança mèdica  (Mutualitat de futbolistes, o de la 

mateixa Entitat).

/ L’organització no es fa responsable de qualsevol lesió i/o accident que s’hagi produït durant el 

torneig.

/ Cada equip tractarà als seus jugadors i/o jugadores al terreny de joc.

/ L'organització comptarà amb una farmaciola , a disposició de tots els jugadors i/o jugadores 

participants.

Equips participants, recordeu el lema del 
Joc net: el futbol sala com a element educatiu i lúdic



Carta de responsabilitat ètica (1)
Amb la intenció de donar un caire educatiu a les futures actituds dels pares i mares durant el 

torneig, s’entregarà a les famílies el següent escrit:

Benvolguts/des pares i mares,

Com ja sabeu, des de la Fundació CET10  s’organitza el IV Torneig Solidari de futbol sala per a les 

escoles i clubs esportius que desitgin participar-hi i, sobretot, tinguin ganes de passar-s’ho d’allò 

més bé gaudint de l’esport.

Aquest Torneig no té com a finalitat la pròpia competició, sinò que la competició és una eina més 

en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels nostres nens i nenes. 

L’objectiu que perseguim amb aquest Torneig és de caràcter educatiu, formatiu i de 
creixement personal; valors que, com a Fundació CET10, volem transmetre en el nostre dia a 

dia per al creixement integral dels infants.

Tot i que els/les monitors/es esportius/ves tenen una gran importància en el procés educatiu 

dels nens i nenes que participen activament en les nostres activitats, és important tenir present 

que en aquest procés els pares i mares sou una peça clau i un referent per als vostres fills i filles, 

molt més important que qualsevol professional del món de l’esport. 



Carta de responsabilitat ètica (2)

El respecte pel company i pel rival, l’esforç, el sacrifici, la cohesió de grup, el lideratge, saber 

compartir, l’entendre la derrota per valorar molt més les victòries i un llarg etcètera, són els 

valors que volem transmetre als infants i és per això que us convidem a ser partícips d’aquest 

procés, mantenint un comportament exemplar durant els partits:

/ Animeu a tots els nens i nenes que estiguin jugant el partit; tant l’equip propi com el rival.

/ Respecteu les decisions de l’àrbitre; ell/a està per ajudar en el joc i que els nens i nenes 

puguin gaudir de la competició.

/ Aplaudiu les bones accions de tots els jugadors i jugadores.

/ No doneu-li més importància de la que es mereix a la victòria; és molt més important el 

com es fan les coses, que no pas el resultat d’aquestes!

I, per sobre de tot, gaudiu i passeu-vos-ho d’allò més bé veient com 
els vostres fills i filles fan esport! 



Instal·lacions



Fase final

SEMIFINAL PRE-BENJAMÍ

SEMIFINAL 1 PISTA 1 De 17:30 a 18:20h

SEMIFINAL 2 PISTA 2 De 17:30 a 18:20h

SEMIFINAL BENJAMÍ

SEMIFINAL 1 PISTA 1 De 18:20 a 19:10h

SEMIFINAL 2 PISTA 2 De 18:20 a 19:10h

FINAL PRE-BENJAMÍ

FINAL 19:15h

FINAL BENJAMÍ

FINAL 19:15h




