NORMATIVA TORNEIG FINAL DE TEMPORADA
1. El reglament i les dimensions del camp seran les aplicades a les lligues del Consell Esportiu d’Osona
(excepte la duració dels partits).
2. Prebenjamins: la durada dels partits serà de 15 minuts
Benjamins: la durada dels partits serà de 20 minuts
*llibertat de canvis sense aturar al temps, respectant que fins que el jugador substituït no abandoni al
camp no podem donar l’entrada al nou jugador.
3. Cada equip tindrà assignat un vestuari que compartirà amb altres equips, el Consell no es farà
responsable dels objectes de valor que es puguin deixar al vestidor.
4. Tots els equips es presentaran amb la màxim puntualitat per no endarrerir al torneig.
5. Els equips estaran al costat del camp de joc 5 minuts abans de començar el seu partit.
6. No es podrà escalfar dins el terreny de joc, ja que els partits aniran seguits. NO ES DEIXARAN PILOTES PER
ESCALFAR.
7. Les semifinals i finals tindran una durada de 20min.
8. El sistema de puntuació serà 3 punts pel guanyador, 2 punts en cas d’empat, i 1punt pel perdedor. A més
a més, es posarà a prova APP de mòbil on entrenadors, pares, públic i àrbitres podran votar sobre el partit
disputat en funció el comportament de diferents ítems que tindran influència en el resultat final. (arxiu
adjunt amb l’explicació properament, i al llarg del torneig hi haurà reunions informatives del
funcionament de l’aplicació).
9. Preguem a tots els equips màxim respecte per les instal·lacions i vestuaris.
10. El Consell Esportiu d’Osona té el dret d’expulsar un equip en cas de que el comportament de jugadors,
cos tècnic o pares sigui inadequat.
11. Tots els equips hauran de quedar-se fins l’entrega de trofeus (tots els nens tindran un obsequi i copa pel
guanyador de cada grup).
12. Tots els nens tindran una fruita per esmorzar/berenar.

