REGLAMENT TORNEIG ITE 2015
1. Organització.
L’empresa Ebre Events organitza el Torneig Internacional de Futbol Base Terres de
l’Ebre, que es disputarà els pròxims dies 3, 4 i 5 d’Abril a les seus de gespa artificial de
Sant Carles de la Ràpita i d’Amposta.

2. Categories Participants
Categoria A: Prebenjamí
Categoria B: Benjamí
Categoria C: Aleví

3. Temps de joc i substitucions
- El temps de joc constarà de dues parts de 15 minuts a temps corregut, amb un
descans de 3 minuts entre parts.
- Les substitucions entre jugadors s’efectuaran amb el sistema de canvis lliures, sense
necessitat d’avisar a l’àrbitre.

4. Fase de grups
Durant la fase de grups, tots els equips d’un mateix grup realitzaran una lliga entre ells
a un sola volta.

 Sistema puntuació:
La fase de grups es puntuarà utilitzant el següent criteri:
-

3 punts per victòria.

-

1 punt per empat.

-

0 punts per partit perdut.

 Classificació final:
En cas d’empat, entre dos equips, la classificació final es regirà amb les següents
normes:
1.- Resultat de l’enfrontament directe.
2.- Major nombre de gols marcats.
3.- Menor nombre de gols encaixats.
4.- Equip més jove.

En cas d’empat entre més de dos equips es realitzarà una classificació tenint solament
en compte els partits disputats entre aquests equips.

5. Fase final/consolació.
Els partits de vuitens de final, quarts de final, semifinals, final i fase de consolació,
seran partits d’eliminatòria directa.
En cas d’empat en partits d’eliminatòries, es procedirà al llançament de 3 penals per
equip, per decidir l’equip guanyador.

Categoria Prebenjamí
- Els 4 primers classificats disputaran els quarts de final.
- Els equips classificats en 5è lloc realitzaran un partit per determinar la classificació.

Categoria Benjamí
- Els 4 primers classificats de cada grup disputaran els vuitens de final.
- Els equips classificats en 5è lloc es disputaran la fase de consolació.
- Els equips classificats en 6è lloc, jugaran un partit per determinar la classificació

Categoria Aleví
- Els 2 primers classificats de cada grup, més els dos millors tercers classificats de la
fase de grups disputaran els quarts de final.
- Els equips classificats en 4à i 5à posició de la classificació, jugaran la fase de
consolació juntament amb el tercer classificat de la fase de grups que no ha entrat a la
fase final.

6. Trofeus
En totes les categories s’obsequiarà al:
- 1r, 2n i 3r classificat del torneig
- Millor jugador: escollit per l’entrenador de l’equip rival després de cada partit.
- Millor porter: escollit per l’organització del torneig.
- Màxim golejador: escollit per la màxima quantitat de gols realitzada durant el torneig.

Generals:
- Millor afició: escollida per l’organització del torneig
- Millor àrbitre: escollit pels entrenadors dels equips que els valoraran al finalitzar cada
partit.
- Equip Fair Play: escollit per l’organització del torneig.

7. Assegurances.
És responsabilitat del club participant que tots els jugadors tinguin en vigència la fitxa
esportiva, així com la seva cobertura sanitària.
L’organització del Torneig disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

8. Normativa General.
Tot el que no estigui previst en aquest reglament, es decidirà seguint els paràmetres
del Reglament de la Federació Catalana de Futbol.

