
NORMATIVA 2on TORNEIG DE FUTBOL SALA BAIX SEGRE – LA GRANJA D’ESCARP 

 

1- Tots els equips comptaran amb un mínim de 5 i un màxim de 12 jugadors, essent 4 el mínim número de 

jugadors presents per iniciar un partit. 

 

2- Tots els equips hauran d’entregar a l’ Ajuntament, una fitxa d’equip que adjuntem on hi consti: 

- Nom de l’equip. 

- Nom, DNI i contacte dels jugadors. 

- Color de camiseta. 

- Nom del 1r i 2n capità amb les seves dades de contacte (num. de telèfon i adreça de correu electrònic). 

Aquesta fitxa es podrà entregar presencialment, per email ajuntament@granjaescarp.ddl.net o via 

whatsapp 683.357.456 

3- Per participar, cada equip haurà d’avançar 50€ (25€ seran de fiança i els altres 25€ aniran per pagar 

arbitres i premis del propi Torneig). Els diners s'entregaran el primer dia de participació al torneig de cada 

equip als organitzadors del mateix. La fiança es retornarà en finalitzar el torneig.  

 

4- Es podran incorporar jugadors als equips en qualsevol moment de la competició, sense superar mai el 

límit dels 12 jugadors i sense que cap jugador pugui jugar en més d’un equip. No es podran inscriure més de 

12 jugadors en cap cas. 

 

4-  La data límit per inscriure els equips serà el dilluns 04/07/22 a les 09.00h 

El calendari del torneig es publicarà el dilluns 04/07/2022, a les 12:00h (xarxes socials de l’Ajuntament) 

La data d’inici del torneig serà el dimarts 05/07/2022. 

 

5- Els partits es jugaran els dimarts i dijous al poliesportiu de La Granja d’Escarp junt a les piscines 

municipals. 

Els horaris s’establiran en funció del número d’equips participants, preferentment a partir de les 21.00h 

fins a les 23:30h. 

 

6- Els partits de la fase de grups tindran una duració de 25 min, a temps corregut. 

Els partits de les semifinals seran de dos parts de 20 min, a temps corregut  

La final tindrà una duració de 25 min cada part, a temps corregut.  

 

7- Es farà una 1ª fase de lliga regular amb 2 grups (grup A i B), segons el nombre d’equips participants. La 

segona fase consistirà en les semifinals (1er classificat grup A vs 2on classificat grup B i 1er classificat grup B 

vs 2on classificat grup A), el 3er i 4at lloc (perdedors semifinal) i final (guanyadors semifinals) 



En cas d’empat a punts entre dos o més equips es valorarà:  

 

✓ 1er criteri: golaverage directe entre els equips implicats. 

✓ 2on criteri: golaverage general  (número de gols a favor). 

✓ 3er criteri: diferencia de gols. 

✓ 4t criteri: en cas d’empat a totes les coses, es farà sorteig a cara creu.  

 

8- Si els equips no incorren en cap de les infraccions descrites a continuació, recuperaran la totalitat (25€) 

de la fiança. 

 

9- Si un equip no es presenta a l’hora del partit amb un marge de 15 minuts des de l’hora marcada o ho fa 

amb menys de 4 jugadors, es donarà el partit per perdut 5-0 i es descomptaran 10€ de la fiança. Si no es 

presenta a un 2n partit, l’equip queda eliminat i perd la totalitat de la fiança dipositada.  

 

10- Les expulsions per agressió física o verbal(no “lance del juego”) a un rival, company, àrbitre o 

espectador implica que el jugador no podrà jugar durant 2 partits i el seu equip rebrà 20€ de sanció 

econòmica. 

 

11- Les expulsions per vermella directe impliquen 2 partits de sanció del jugador i 20€ de sanció econòmica 

a l’equip.  

 

12- Les expulsions per doble groga no impliquen partit de sanció del jugador implicat. En canvi, l’equip 

rebrà la sanció de tenir que jugar durant 2 minuts amb un jugador menys o fins que l’equip contrari marqui 

gol. No hi ha Sanció econòmica.  

 

13- Si un jugador sancionat juga el partit pel que ha estat suspès, no podrà jugar la resta del torneig i el seu 

equip rebrà 20€ de sanció econòmica. 

 

14- Els premis del torneig seran els següents: 

• 1er classificat: Trofeu de campió + 150€ 

• 2on classificat: Trofeu de subcampió + Cuixa de pernil. 

• 3er classificat: Trofeu de 3er classificat + “Paletilla”.  

• Jugador més golejador (lligueta): Trofeu. 

• Porter menys golejat (lligueta): Trofeu. 

 

 

 



 

NOM DE L'EQUIP  

COLOR DE LA CAMISETA  

JUGADORS (Nom i cognoms) DORSAL DNI TELEFON 

CAPITA 1:    

CAPITA 2:     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Adreça electrònica del capità 1  

Adreça electrònica del capità 2  

 

 

Per inscriure's al torneig serà necessari entregar aquesta fitxa completada amb els noms de tots els 

jugadors. Hi ha tres opcions per fer-ho: 

 

1- Enviar aquest document a la següent direcció de correu electrònic:  ajuntament@granjaescarp.ddl.net 

2- Via watshap al següent número de contacte: telèfon 683.357.456 

3- Entregar-ho físicament a les oficines de l'Ajuntament de La Granja d'Escarp (Plaça Major, 3) 

mailto:ajuntament@granjaescarp.ddl.net

