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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. 

JOCS EMPORION 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat TORNEIG TERRITORIAL DE FUTBOL 7 

Data de l’activitat Diumenge 19 de maig de 2019 

Lloc de realització 
Camp municipal de Futbol de Campdevànol (Ripollès) 
Km 121 Ctra. N-260 

17534 Campdevànol 

Descripció de l’activitat Torneig de futbol 7 d’equips formats per persones amb discapacitat 
psíquica d’entitats i/o associacions de les comarques gironines. 

Categories convocades 
Categoria única. 

Tots els esportistes han d’estar en possessió del corresponent 
certificat de discapacitat. 

Horari  De les 10.00 a les 13.30 hores  

Hora incorporació dels 

participants 

Els equips han d’arribar amb 30 minuts d’antelació a l’hora fixada per 

a l’inici del seu primer partit. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
Carrer del Noc, s/n. 
17820 – Banyoles 
972 58 13 44 – consellesportiu@ceplaestany.cat 

Entitats organitzadores Consells esportius de la Demarcació de Girona 

Entitats col·laboradores Ajuntament de Campdevànol 

Amb el suport de Diputació de Girona 
Secretaria General de l’Esport 

Inscripcions Fins al 7 de maig de 2019 a través dels Consells Esportius 

Normativa tècnica 

Es farà servir el reglament de la Federació Catalana de Futbol, inclosa 

la regla del fora de joc. 

La regla de la cessió al porter s’aplicarà de la mateixa forma que a la 

Lliga Territorial de Futbol Sala. 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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La durada dels partits és de vint (20) minuts, dividit en dues parts de 

deu (10) minuts cadascuna amb un descans de dos (2) minuts entre 

part i part. Amb cinc minuts d’escalfament entre partit i partit per tal de 

que els equips que han de jugar dos partits seguits disposin de temps 

per refer-se. 

Sistema de competició 

El torneig consta de 8 equips que es dividiran en 2 nivells; 4 equips per 

nivell. Aquests 4 equips s’encreuaran entre ells per tal de decidir la 

classificació. Hi haurà trofeus de 1r, 2n i 3r classificat per a cada nivell. 

El sistema de puntuació dels partits que s’utilitzarà serà: 

3 punts per partit guanyat 

2 punts per partit empatat 

1 punt per partit perdut 

Per desempatar entre dos o més equips empatats a punts, s’utilitzarà 

el sistema que es detalla a continuació, per ordre d’aplicació: 

1. El resultat particular entre els partits jugats pels dos equips 
empatats. 

2. La diferència de gols general (gols marcats – gols rebuts). 
3. El coeficient de gols general (els gols marcats dividit entre els 

gols encaixats). 

 

 

Nivells i equips participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELL 1 NIVELL 2 

CA Garrotxa Vermell Fundació ASTRES 

Fundació MAP UE Figueres B 

UE Figueres A Junts i Endavant 

CA Garrotxa Groc Fundació Ramon Noguera 
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Horaris i partits NIVELL 1 

HORARI NIVELL 1 "CAMP 1" 

10.00 h CA Garrotxa Vermell VS Fundació MAP 

10.30 h Fundació MAP VS UE Figueres A 

11.00 h CA Garrotxa Vermell VS CA Garrotxa Groc 

11.30 h CA Garrotxa Vermell VS UE Figueres A 

12.00 h Fundació MAP VS CA Garrotxa Groc 

12.30 h UE Figueres A VS CA Garrotxa Groc 

13.00-
13.30 h 

Entrega de premis i foto de família 

 

 

Horaris i Partits NIVELL 2 

HORARI NIVELL 2 "CAMP 2" 

10.00 h Fundació Astres VS UE Figueres B 

10.30 h UE Figueres B VS Junts i Endavant 

11.00 h Fundació Astres VS Fundació Ramon Noguera 

11.30 h Fundació Astres VS Junts i Endavant 

12.00 h UE Figueres B VS Fundació Ramon Noguera 

12.30 h Junts i Endavant VS Fundació Ramon Noguera 

13.00-
13.30 h 

Entrega de premis i foto de família 
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