Benvolgut amic,
Volem informar-te que de cara a la preparació de la XXVa. Edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala Lleure que
començarà el dia 3 de novembre al qual ens estem plantejant novetats que us informarem properament. Abans del
Torneig Comarcal com cada temporda el Consell Esportiu d’Osona organitza el 10è. Torneig d’Obertura de Futbol
Sala Lleure, que es jugarà del 15 de setembre al 31 d’octubre de 2013.
Sistema de Competició Torneig Obertura:
Els equips estan dividits en dos grups de nou equips cadascun. Tots els equips jugaran el mateix nombre de partits, dos
cada setmana, repartits en dues fases:
La primera fase constarà d’una lliga regular en la que els equips d’un mateix grup juguen tots contra tots i s’establirà
una classificació final per grups. Els tres primers classificats de cada grup passen a jugar el play-off pel títol (es
disputaran del primer al sisè llocs); el quart, cinquè i sisè classificats de cada grup jugaran al purgatori (es disputaran
del setè al dotzè llocs), mentre que el setè vuitè i novè classificats de cada grup es disputaran la cullera de fusta (del
tretzè al divuitè llocs).
En aquesta segona fase cada equip jugarà tres partits, ja que els punts disputats en el partit jugat contra els equips que
estaven en el mateix grup durant la fase regular tindran valor doble (per exemple: si en el partit de la fase regular, els
dos primers classificats d’aquesta fase del grup A van empatar, ambdós equips començaran el play-off pel títol amb un
punt a la classificació). Al final de la segona fase, s’establirà la classificació definitiva del 9è. Torneig d’Obertura 2012.
El sistema de competició pot variar en funció el nombre els equips inscrits al torneig. En aquest torneig s’aplicaran les
noves regles de joc que ha fixat la FIFA i que estaran vigents al llarg de tota la temporada 2014-2015.
La documentació necessària per la temporada 2014/2015 és la següent:
- Jugadors/equips :

Preinscripció venir el consell esportiu amb o enviar-la tota via correu electrònic
estera@ceosona.com.
Tota la informació necessària la trobareu a
www.ceosona.com dins esports, futbol sala.

- Inscripció d’equips:

de l’5 d’Agost el 25 d’Agost tota la informació via correu electrònic
Del 25d’Agost el 6 de Setembre correu electrònic o al mateix consell esportiu

- Tots els jugadors/equips:

Assegurança esportiva que facilita el Consell Esportiu d’Osona o acreditació de
l’afiliació a una entitat asseguradora que disposi cobertures que, almenys, cobreixin les
establertes pel Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les
prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.

Els preus per aquesta temporada són els següents:
-Fiança:
-Inscripció equip:

30 € (no s’acceptaran xecs pel pagament de la fiança)
250 €

El pagament de la inscripció aquest any ha de ser per mitjà d’ingrés o transferència bancària al números de compte
que segueix. En aquest cas, s’haurà de fer constar el concepte de l’ingrés (nom de l’equip) i fer-nos arribar el
comprovant de l’ingrés a les nostres oficines, per fax 93 889 51 32 o a estera@ceosona.com.
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Sense cap altre particular, rep una cordial salutació.
CONSELL ESPORTIU D'OSONA
Vic, 22 de juliol de 2014

