REGLAMENT V TORNEIG DELTA DE L’EBRE – 23 Maig 2015
CATEGORÍA
BENJAMI: Nascuts els anys 2005-2006.
NOMBRE DE JUGADORS Y SUPLENTS
Un equip té que estar composat de 7 jugadors, un dels quals ha de jugar de porter.
Els canvis son lliures. Un jugador pot entrar y sortir tantes vegades com vulgui el seu
entrenador, sempre que cumpleixi les següents condicions:
- Disposar de l’autorizació de l’arbitre.
- Entrar desprès de la sortida del jugador substituit.
- Entrar pel mig del camp.
DOCUMENTACIÓ
Abans de l’inici del torneig cada equip haurà d’entregar firmat a l’organització, un llistat
original certificant que les dades dels jugadors participants són correctes.
Tots els jugadors hauran de presentar-se amb la llicència federativa en vigor, fitxa del
Consell Esportiu, DNI, passaport o algún document oficial acreditatiu de la seva edat
amb fotografía.
La corresponent revissió de la documentació es realitzarà abans de l’inici del torneig.
Si algun equip alinea un jugador que no cumpleixi amb els requisits que marca el
reglament, l’equip infractor perdrà el partit per 3 a 0.
EQUIPACIONS
Totes les camisetes hauran d’estar correctament numerades.
En cas de coincidència amb el color de les equipacions, l’organització suministrarà un
joc de petos a l’equip visitant (segon en l’anunciat del partit).
SISTEMA DE COMPETICIÓ
Participaran en la competició 13 equips que es distribuiran en 4 grups de 4 equips. Els
equips jugaran entre ells en un sistema de lliga a una sola volta. Els dos primers
classificats de cada grup passaran als quarts de final i els tercers classificats jugaran la
fase consolació.
CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ DEL GRUP
En cas d’empat entre dos equips
Gol-average particular.
Gol-average general.
Numero de gols a favor.
Equip més jove.
En cas d’empat entre més de dos equips
Numero de punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats.
Gol-average dels partits jugats entre els equips implicats.
Numero de gols a favor en los partits jugats entre els equips implicats.
Gol-average general.
Numero de gols a favor en la classificació general del grup.
Equip més jove.
DURACIÓ DELS PARTITS
Els partits seran d’una sola part de 20 minuts.
PUNTUACIÓ
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 1 punt.
Partit perdut: 0 punts.
CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ A PARTIR DE QUARTS DE FINAL
Els partits serán eliminatoris, passant de ronda l’equip guanyador del partit.
En cas d’empat en algún partit es decidirá el guanyador amb una tanda de tres penals
per equip.
Si acabada la tanda encara no hi ha guanyador, s’aniran llençan penals d’un en un
cada equip fins decidir l’equip classificat.

