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VI MEMORIAL JOSEP ROURA “EL FUSTER”

              
     
 

REGLAMENT DEL 
 
COMITÈ ORGANITZADOR
 

El Memorial Josep Roura 
Futbol Club i es regirà per les normes
Catalana de Futbol 

 
CATEGORIA 
 
Infantil Nascuts al l’any 200
 

DOCUMENTACIÓ 

 

Abans del inici del Torneig, cada equip ha de lliurar un 
dades dels participants: noms, cognoms, data de naixement
lluiran els jugadors durant tot el torneig

 

Tots els jugadors hauran d’identificar
el passaport o algun altre document oficial acreditatiu de la edat
inclosa. 

 
La corresponent revisió de la documentació es realitzarà abans del
encara que, si les circumstàncies ho requereixen la organització podrà repetir
qualsevol moment 
. 
Si algun equip alinea un jugador que no complexi amb els requisits que marca el 
reglament, l’equipo perdrà el partit per 3 a 0. 
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1 de Maig de 2018 

 

 

           

REGLAMENT DEL TORNEIG. 

COMITÈ ORGANITZADOR 

Memorial Josep Roura “El Fuster” esta organitzat per el Vic Riuprimer REFO 
es regirà per les normes FIFA, Federació Espanyola i 

2005 

, cada equip ha de lliurar un llistat original
dades dels participants: noms, cognoms, data de naixement, DNI

s jugadors durant tot el torneig. 

jugadors hauran d’identificar-se amb la llicencia federativa en vigor, el DNI, 
rt o algun altre document oficial acreditatiu de la edat,

La corresponent revisió de la documentació es realitzarà abans del
encara que, si les circumstàncies ho requereixen la organització podrà repetir

Si algun equip alinea un jugador que no complexi amb els requisits que marca el 
reglament, l’equipo perdrà el partit per 3 a 0.  
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MEMORIAL JOSEP ROURA “EL FUSTER”  

 

esta organitzat per el Vic Riuprimer REFO 
Federació Espanyola i Federació 

llistat original, certificant les 
DNI i el dorsal que 

se amb la llicencia federativa en vigor, el DNI, 
, amb fotografia 

La corresponent revisió de la documentació es realitzarà abans del inici del torneig 
encara que, si les circumstàncies ho requereixen la organització podrà repetir-la en 

Si algun equip alinea un jugador que no complexi amb els requisits que marca el 
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NÚMERO DE JUGADORS I SUPLENTS 
 
Es podran inscriure un màxim de 20 jugadors per equip  
 
Els canvis són lliures sempre prèvia autorització del director de camp o del àrbitre. 
Tot jugador substituït podrà tornar a entrar.  
 
PERMISOS ESPECIALS 
 
L’organització podrà acceptar algun jugador nascut fora d’aquesta dates sempre i 
quant s’hagi consultat prèviament. 
  
EQUIPACIONS 
 
Totes les samarretes han d’estar correctament numerades i els números han de 
coincidir amb el número del full d’inscripció lliurat a l’organització i serà el mateix 
per tot el Torneig. 
 
En cas de coincidència en el color de les samarretes, l’equip visitant (segon en 
l’enunciat del partit) s’haurà de canviar la samarreta. 

 
TERRENYS DE JOC i VESTIDORS 
 
Les instal·lacions del Vic Riuprimer REFO de Santa Eulàlia de Riuprimer Mpal. El 
Rieral consta de tres camps de futbol, un de F-11 d’herba natural, un de F11 de 
Sorra i un de F-7 d’herba natural,. El camp de joc serà els camps d'herba natural F-
11, i per l’escalfament s’utilitzarà el camp de Sorra i per escalfament amb pilota el 
camp d’herba natural de F-7.  
 
S’utilitzaran els vestidors del pavelló municipal i del propi camp.  
 
PILOTES 
 
Tots els partits es jugaran amb pilotes Reglamentaries núm. 5 de la FCF. 
. 
L’organització no deixarà pilotes als equips per l’escalfament abans dels partit, de 
manera que es recomana als equips que portin les seves pròpies pilotes.  
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SISTEMA DE COMPETICIÓ 
 
Tots els equips participants jugaran mínim de 3 partits, dos d’ells de la fase 
classificatòria i un tercer, en cas de la fase de consolació pel 5è i 6è lloc, i per la 
fase final es disputaran 2 partits mes per tal de confeccionar la classificació final      
(del primer el quart lloc). 
 
La primera fase o fase de classificació, els equips jugaran entre ells en un sistema 
de lliga a una sola volta 
 
La final es jugaran segons el sistema de copa (eliminació directa) i en cas d’empat 
es decidirà sense pròrroga, es pesarà directament als llançament de penals. 
 
PROGRAMA DE JOC 
 
El comitè organitzador se reserva el dret de fer canvis del programa de joc, 
L’informació del canvis es donarà al responsable dels equips.   
 
LLANÇAMENT DE PENALS PER DESFER EMPATS 
 
En cas d’empat en els partits de la fase final es realitzarà d’acord amb l’article 10 
de les regles de la FIFA. Els equips llançaran una tanda de 3 penals, de un en un 
alternativament. Si es manté l’empat, es passarà a la “mort súbdita”: els equips 
llançaran un penal alternativament fins que un marqui i l’altre falli.  
 
Només els jugadors que estan al terreny de joc al final del partit poden participar en 
el llançament de penals. Cada penal serà xutat per un jugador diferent. 
 
Només desprès de que cada un dels integrants de l’equip hagués llançat un penal,, 
podran els jugadors repetir llançament amb un segon penal. Tots els jugadors a 
excepció del porter i el jugador que esta llançant el penal, tenen d’estar al mig del 
camp. 
 
DURADA DELS PARTITS 
 
Tots els partits seran de una part de 30 minuts, excepte la final que constarà de 
dues parts de 20 minuts i un descans de 10 minuts. 
 
El comitè organitzador està autoritzat a alterar la durada i els horaris dels partits si 
les circumstàncies així ho requereixen. 
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PUNTUALITAT 
 
Los equips hauran d’estar preparats pel partit 5 minuts abans del seu inici per 
poder complir al màxim amb l’horari establert. En el cas de no presentació d’un 
equips, se’l donarà com a perdedor per 3 a 0. 
 
PUNTUACIÓ PER LA LLIGA DE LA FASE DE CLASSIFICACIÓ 
 
Partit guanyat: 3 punts 
Partit empatat: 1 punt 
Partit perdut: 0 punts 
 
CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ 
 
En cas d’empat entre dos equips del mateix grup 
Gol average particular 
Gol average general  
Número de gols a favor 
Número de gos en contra 
Equip més jove. 
 
En cas d’empat entre més de dos equips 
Número de punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats 
Gol average dels partits jugats entre els equips implicats 
Gol average general 
Número de gols a favor en la classificació general del grup. 
Equip més jove 
 
ÁRBITRES 
 
Els àrbitres que dirigiran els partits pertanyen al Comitè Nacional i internacional de 
Àrbitres i seran designats pel Comitè territorial de Catalunya d’Osona, les seves 
decisions son irrevocables. 
 
COMITÈ DE COMPETICIÓ 
 
El Comitè de Competició del Memorial Josep Roura “El Fuster”, està format pels 
arbitres del torneig i l’organització. Els casos de sancions i reclamacions els 
tramitarà el Comitè de Competició i la seva resolució no es podrà apel·lar ni 
modificar. 
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SANCIONS 
 
Un jugador expulsat per una Targeta Vermella directe que es consideri expulsió 
tècnica com per exemple: falta tàctica per agafar de la samarreta a un contrari, falta 
sent l’últim jugador en jugada manifesta de gol, falta por tocar el porter la pilota amb 
les mans fora de l’àrea, doble amonestació, etc. no serà castigat amb sanció pel 
següent partit. 
 
Altres expulsions com insultar, donar una cosa o puntada, agredir un contrari, 
protestar a un acció xiulada pel Sr. àrbitre, etc... el jugador serà automàticament 
suspès pel següent partit i en funció de la gravetat de l’acció podria ser sancionat 
per varis partits o fins i tot podria ser expulsat del Torneig. Tots els casos de 
expulsió greu seran comunicats a la Federació Catalana, de Futbol. 
  
RECLAMACIONS 
 
Les protestes o reclamacions les ha de lliurar  el delegat de l’equip per escrit al 
director de camp, com a màxim 10 minuts després de la finalització del partit. No 
seran admeses reclamacions o protestes per l’arbitratge. 
   
REGLES D’ORDRE 
 
Cada equip disposarà d’un vestidor fix per tot el Torneig. 
Els delegats/es dels equips són els responsables dels seus jugadors en cas de 
danys als vestidors o altres instal·lacions, 
El lliurament de la clau es farà al inici del Torneig amb l’entrega de documentació. 
El delegat haurà de deixar el DNI com a fiança i se li retornarà al final del Torneig 
un cop inspeccionat el Vestidor i retornada la clau del mateix.  
S’han de respectar els horaris establerts tant pel dinar com els partits   
 
RESPONSABILITATS I ASSEGURANCES 
 
El Memorial Josep Roura “El Fuster” es un torneig autoritzat per la Federació 
Catalana de Futbol, pel que en cas de lesió en el transcurs dels partits els jugadors 
amb llicencia federativa tindran la cobertura de la Mutualitat de Futbolistes.  
 
Tots els clubs han de tenir assegurats els seus jugadors dintre i fora del terreny de 
joc tots els participants han de portar la fitxa Federativa com afiliats a la mutualitat, 
targeta Sanitaria o assegurança privada. El Vic Riuprimer REFO Futbol Club no es 
farà càrrec ni responsable dels possibles danys ni perjudicis de les participants com 
poden ser la pèrdua de objectes personals (per robatori o altres circumstancies) o  
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les lesions. Tampoc es responsabilitza de les mesures presses per les autoritats 
públiques. El club, en el moment de signar el full d’inscripció, manifesta que les 
seus jugadors estan físicament aptes per la pràctica d’esport i que estan coberts 
per algun tipus d’assegurança. L’organització declina tota responsabilitat dels 
danys que les participants pugin ocasionar durant la competició tant a ells mateixos 
com a tercers.  
 
PROTECCIÓ DE DADES 
 
Tots els participants del Torneig autoritzen amb la firma del full d’inscripció  per part 
dels club participant, al Vic Riuprimer REFO Futbol Club a utilitzar qualsevol tipus 
de reproducció gràfica dels participants durant el torneig. així com el dret a donar 
l'ús comercial que considerin oportú, sense dret per part seva a rebre compensació 
econòmica alguna. 
   
TROFEUS  

- Trofeu per a cada equip  

- Trofeu al millor jugador del Torneig. 

- Trofeu al millor porter del Torneig.  
 
Sistema de Puntuació per el Millor Jugador del Torneig. 
 
El millor jugador i el millor porter seran escollits per l’organització 
 
UBICACIÓ  
 
El camp Mpal. El Rieral esta ubicat al Rieral C/ del Meder, S/N de Santa Eulalia de 
Riuprimer.  
 
MANUTENCIÓ 
 
El torneig té un cost de 12 € per jugador que inclou l’esmorzar, dinar i berenar dels 
jugadors/es i l’equip, Tècnic. 
 
El cost del torneig serà abonat pels equips participants, en el moment de lliurar el 
llistat de jugadors inscrits al torneig. L’organització lliurarà un rebut acreditatiu del 
cobrament. 
 

Abans del inici de cada partit l’organització lliurarà 2 ampolles d’aigua de 1,5 L per 
cada equip. 
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MODIFICACIONS 
 
Qualsevol circumstància que no haguí quedat reflectida en el present reglament, 
serà competència dels responsables de l’organització. Les seves decisions seran  
inapel·lables, reservant-se el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar les regles 
segons el seu criteri i les necessitats del Memorial Josep Roura “El Fuster”. 
 
 L’ incompliment d’alguna d’aquestes normes pot esdevenir l’expulsió, individual o 
col·lectiva del Torneig. 


