NORMATIVA FUTBOL SALA LLEURE 16-17
Organització de la competició temporada 16-17:
En un primer moment es realitzaran 5 grups de 5 equips cada un d'ells menys un de 6 equips, ja que en total
som 26 equips. Els grups estan assignats intentant ajustar-nos el màxim possible a les peticions de dies de joc
que han sol·licitat els equips.
Aquesta primera fase serà a una mini lligueta a una sola volta d'on en traurem el nivell aproximat dels equips
per tal d'organitzar llavors la LLIGA FINAL a una volta.
A partir de tots els grups es faran dues LLIGUES:
-

Grup Or: (total 13 equips)
o Primer classificat de cada grup
o

Segon classificat de cada grup

o Els 3 tercers millors de cada grup (anirà per coeficient, ja que un grup té un equip més)
-

Grup Plata: (total 13 equips)
o

Els 2 tercers que quedin

o Quart classificat de cada grup
o

Cinquè Classificat de cada grup

Un cop acabada la lliga en el grup OR es farà una semifinals i una final per donar el trofeu i el premi de 300€ el
campió del Torneig.
Tots els resultats i calendari ho tindreu a www.ceosona.com
També us podeu descarregar aplicació totsjuguem (també hi haurà resultats)
Normativa 16-17
-

No se suspendrà cap partit en menys d’una setmana d’antal·lació.

-

En cas de no presentar-se a un partit es perdrà una part de la fiança que anirà destinada a l’equip
perjudicat (per no perdre la fiança mínim s’ha de presentar a la pista 3 jugadors amb fitxa).

-

Tots els equips hauran de portar les fitxes a cada partit.

-

Cada jugador haurà de portar un dorsal a l’esquena.

-

Si es perden les fitxes hi haurà un suplement de 3€ per cada fitxa.

-

Puntualitat en els partits hora d’inici marcada calendari.

