
Gironès  ·  Del 17 al 20 de maig
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JOCS EMPORION 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

Activitat FINAL TERRITORIAL DE FUTBOL 7

Data de l’activitat Dissabte 19 de maig de 2018.

Lloc de realització
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE

COMA CROS

Descripció de l’activitat

Final  Territorial  de  Futbol  7  en  la  que  es
realitzaran dos grups de 4 equips. Cada un
d’ells jugarà 3 partits i posteriorment hi haurà
un encreuament final.

Categories  convocades Prebenjamí i Benjamí.

Horari 
Categoria Prebenjamí de 9.00h a 13.00h

Categoria Benjamí de 15.30h a 19.30h

Hora incorporació dels participants
Categoria Prebenjamí a les 8.00h

Categoria Benjamí a les 15.00h

Consell Esportiu organitzador

Consell Esportiu de l’Alt Empordà
C/ Anicet de Pagès, 2
17600 – Figueres
972 52 88 22 – 
consellesportiu@cealtemporda.org    
Contacte el dia de la competició: 655 809 009

Entitats organitzadores
Consells  Esportius  de  les  comarques
gironines

Entitats col·laboradores Ajuntament de Salt, Comacros

Amb el suport de
Diputació de Girona

Secretaria General de l’Esport

Inscripcions
Fins el divendres  4 de maig de 2018 a
través del Consell Esportiu

mailto:consellesportiu@cealtemporda.org


 Normativa Tècnica

 Partits.  Cada  equip  disputarà  un  mínim  de  3  partits  (primera  fase).  En  cas  de

classificar-se, es jugaran 2 partits més (fase eliminatòria).

 Número d’esportistes. De 7 a 12 jugadors/es.

 Terreny de joc. Camp de futbol 7 de gespa artificial.

 Pilota. La pilota serà de mida 4.

 Durada dels partits. Partits de 2 períodes de 12 minuts, amb un descans de 2 minuts.

Tots els camps iniciaran cadascun dels períodes al mateix moment, amb la senyal de la

taula de control. Els camps on els equips no estiguin preparats en el moment d’inici,

acabaran  igualment  al  mateix  moment  que  la  resta  de  camps,  jugant  així  menys

estona.

 Canvis. Està permès realitzar canvis a totes les parts del partit, sense intervenir en el

joc.

 Alineació. L’organització recomana que tots els esportistes participin en un mínim d’un

període per partit. No serà necessari lliurar l’alineació al tutor de joc.

 Sistema de competició.

o Una primera fase per grups, a raó de tres punts per partit guanyat, un per empatat

i  zero per partit  perdut. Partits de 2 parts de 12 minuts,  amb un descans de 2

minuts entre parts.

o Una  segona fase amb eliminatòries.  Partits  de 2  parts  de  12 minuts,  amb un

descans de 2 minuts entre parts.

 Tutors  de  joc.  Els  partits  estaran  moderats  per  un  tutor  de  joc  a  càrrec  de

l’organització.

 Avituallament. Es farà entrega d’avituallament líquid per a tots els equips participants.

La resta de punts no tractats en aquest dossier, seguiran el reglament de Futbol 7 de la

Federació Catalana de Futbol.

Condicions de participació

Tots els participants i el personal tècnic (imprescindible que sigui major d’edat), hauran d’estar

en  possessió  de  la  corresponent  llicència  esportiva  que  inclou  l’assegurança  d’accidents,

tramitada pel Consell Esportiu d’origen. Les llicències s’hauran de lliurar a l’organització abans

de la competició.



Classificacions i Guardons

 S’establirà una classificació per a cada categoria convocada.

 Es farà entrega d’un trofeu als tres primers equips classificats de cada categoria.

 Es lliurarà un obsequi de participació a tots els esportistes.

Altres dades d’interès

Els  Consells  Esportius  organitzadors  poden  modificar  discrecionalment  aquesta  Normativa

Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels JEEC, i seran

els responsables de decidir  sobre qüestions organitzatives o de competició que no estiguin

contemplades en aquesta Normativa Tècnica.

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.

http://jocsemporion.ddgi.cat/


GRUPS categoria Benjamí

CALENDARI categoria Benjamí

VESTIDORS categoria Benjamí
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