
NORMES DEL TORNEIG CIUTAT DE TERRASSA: 

GENERALS: 

-El torneig es regirà segons les normes de la Federació Catalana de Futbol. 

-Cada equip proporcionarà una relació de jugadors inscrits el mateix dia del torneig, on 

han de coincidir els dorsals durant tot el torneig. Tot aquell jugador no inscrit no podrá 

participar, si pases es donaría el partit per perdut. 

-Tots els equips hauran de portar dues equipacions diferents i degudament numerades 

per tal d’ evitar confusions. En cas de coincidència tindrà prioritat el equip nombrat 

com a local. 

-Els horaris seran de total rigurositat, havent de estar els equips preparats cinc minuts 

abans de l’ inici del partit. 

-En cas de no aparèixer un dels equips es donarà el partit per perdut amb resultat de 3 

a 0. 

-Tots els partits seran dirigits per àrbitres de la Federació Catalana de Futbol, els quals 

seran l’ autoritat dins del terreny de joc. 

-Les fases finals serán a partit únic, on en cas d’ empat es llençaran 3 penals. 

-La expulsió per doble targeta groga no será motiu de sanció per al següent partit. 

-La expulsió per targeta vermella serà motiu de sanció per al següent partit, si fos per 

agressió, insult o infracció greu la direcció del torneig decidirà una posible exclusió al 

infractor. 

-Per el que fa als entrenadors o auxiliars serà amb el mateix varem. 

-La organització del torneig no es farà càrrec de qualsevol robatori en les instal·lacions. 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIES: 

-Juvenil A: Format a partit únic com a final de categoría. Disputat a 90 minuts el 

divendres dia 22  de desembre a les 19h. 

-Juvenil B: Format quadrangular amb partits de 30 minuts. 

-Cadet preferent: Format de lligueta amb dos grups de 4, passen a fase final els dos 

primers classificats. Partits de 30’ a la lligueta i dos parts de 25’ a la fase final. 

-Cadet Segona: Format quadrangular, partits de 30 minuts. 

-Cadet Primer any: Format quadrangular, partits de 30 minuts. Jugadors nascuts al 

2003. 

-Infantil preferent: Format de lligueta amb dos grups de 4, passen a fase final els dos 

primers classificats. Partits de 25’ a la lligueta i dos parts de 25’ a la fase final. 

-Infantil primera: Format quadrangular, partits de 25 minuts. 

-Infantil segona: Format lligueta de 5 equips, partits de 25 minuts. 

-Aleví preferent-primera: Format de lligueta amb dos grups de 4, passen a fase final els 

dos primers classificats. Partits de 20’ a la lligueta i dos parts de 15’ a la fase final. 

-Aleví segona: Format de lligueta amb dos grups de 4, passen a fase final els dos 

primers classificats. Partits de 20’ a la lligueta i dos parts de 15’ a la fase final. 

-Aleví tercera: Format de lligueta amb tres grups de 3, passen a fase final els primers 

classificats i el millor segon. Partits de 20’ a la lligueta i dos parts de 15’ a la fase final. 

 

-Benjamí preferent-primera: Format de lligueta amb dos grups de 4, passen a fase final 

els dos primers classificats. Partits de 20’ a la lligueta i dos parts de 15’ a la fase final. 

-Benjamí segona: Format de lligueta amb tres grups de 3, passen a fase final els 

primers classificats i el millor segon.  

-Benjamí tercera: Format de lligueta amb tres grups de 3, passen a fase final els 

primers classificats i el millor segon. Partits de 20’ a la lligueta i dos parts de 15’ a la 

fase final. 

-Prebenjamí categoría A: Format de lligueta 2 grups de 3, passen els dos primers de 

cada grup a la fase final. Partits de 15’ a la lligueta i dos parts de 12 minuts a la fase 

final. 

-Prebenjamí categoría B: Format de lligueta 1 grup de .  Partits de 15’ de durada. 



 

 

En cas d’ empat entre dos equips: 

1-Goal-average particular entre els dos equips. 

2-Goal-average general. 

3-Major nombre de gols a favor. 

4-Equip amb menys targetes. 

5-Equip més jove. 

 

Sistema de puntuació: 

Partit guanyat 3 punts 

Partit empatat 1 punt 

Partit perdut 0 punts. 

 

SEU ESTADI OLÍMPIC: Avinguda dels Jocs Olímpics, 10  - Terrassa 

SEU MPL BONAIRE: Carrer Sabadell, 6  - Terrassa 

SEU SAN LORENZO: Carrer Castellsapera, 85 Terrassa 

SEU CAN BOADA: Camí de can boada, s/n - Terrassa 

SEU CAN PARELLADA: Carrer Amèrica, 7 - Terrassa 


