JOCS EMPORION
TORNEIG TERRITORIAL FUTBOL-5

Activitat

Torneig Territorial de Futbol 5

Data de l’activitat

Diumenge 22 de maig de 2016
Pavelló Poliesportiu de Cornellà de Terri

Lloc de realització

Crtra. Medinyà, s/n
17844 – Cornellà del Terri

Descripció de
l’activitat
Condicions per

Torneig de futbol 5 d’equips formats per persones amb
discapacitat.

participar

Poden prendre-hi part els equips de futbol 5 de qualsevol entitat
i/o associació de les comarques gironines.

Inscripcions

Les inscripcions s’han de fer mitjançant el consell esportiu de la
comarca d’origen de l’equip.
El termini d’inscripcions finalitza el dia 6 de maig de 2016
Categoria única dividida en dos nivells: taronja i vermell.

Categories
convocades

Els equips del nivell taronja estaran formats per esportistes
que requereixen un suport constant dels tècnics en les totes les
fases del joc (equival al nivell C de l’ACELL o al nivell 2 de la
Lliga de Girona)
Els equips de nivell vermell no tenen cap tipus de limitació.
Tots els esportistes han d’estar en possessió del corresponent
certificat de discapacitat.

Horari

De les 9:00 a les 14:00 hores

Hora incorporació dels Els equips han d’arribar amb 30 minuts d’antelació a l’hora
participants
fixada per a l’inici del seu primer partit.

Consell Esportiu
organitzador

Consell Esportiu del Ripollès
C/ Progrés 22
17500 Ripoll
972 70 32 11 – consellesportiu@ceripolles.cat
Contacte el dia de la competició: 625 42 26 04

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques de Girona

Entitats
col·laboradores

Fundació MAP
Ajuntament de Cornellà del Terri
Junts i Endavant
Diputació de Girona

Amb el suport de

Secretaria General de l’Esport
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Inscripcions

Fins al dia 6 de maig
Es farà servir el reglament de la Federació Catalana de Futbol,
comitè de futbol sala, amb les excepcions que es recullen en
l’annex 1
Annex 1 – Modificació de regles de joc –
1. Els serveis de banda i de cantonada, o córners, es faran amb el peu.
2. La regla dels 4” per posar la pilota en joc, tant els porter com els
jugadors de camp, s’amplia fins als 6”
3. No està permesa la cessió al porter. S’entén per cessió, la passada
de forma intencionada de la pilota d’un jugador de camp al seu propi
porter.
4. El porter quan posa la pilota en joc pot traspassar la línia de mig

Normativa Tècnica

camp sense que la pilota toqui el terra.
5. No existeixen les faltes acumulatives, i com a conseqüència no es
xutaran dobles penals.
6. D’un servei de banda es podrà passar la pilota al porter, i aquest la
podrà jugar amb la mà
La resta de regles de joc són les mateixes que la Federació Catalana de
Futbol, Comitè de Futbol Sala.

Annex 2 – Durada dels partits i número de partits –
La durada dels partits, així com el sistema de competició, anirà en funció del
número d’equips inscrits en cadascun dels nivells.
Les dues opcions de sistema de competició que es contemplen són:
1.- Competició dividida en dues fases: fase de grups i quadre play off.
2.- Sistema d’eliminatòries, amb play off i play out.
Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els

organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des del lloc
web http://jocsemporion.ddgi.cat/ . En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el cas d’algun dels
participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva imatge personal. En
qualsevol cas, amb posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol moment els representants
legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la difusió, oposició que seria atesa de
forma immediata.

