
1r TORNEIG 

FUTBOL INCLUSIU 

C.E.ANOIA 
 

   

         

Diumenge  13  de  juny  del  2021 

 

                          

 

Amb la col·laboració de:  

             

 



EQUIPS PARTICIPANTS: 

 

- DREAM TEAM ANOIA    

- INSERCOR CORNELLÀ 

- SITGES      

- ADISGA GAVÀ  

 

 

DATA I HORARI DEL TORNEIG 

• El torneig es celebrarà el diumenge 13 de juny. Tindrà inici a les 09:30h i finalitzarà a les 15:00h. 

 

 

 

BASES DEL TORNEIG 

• El torneig consta de 5 equips. El format del torneig serà un sol grup, en el qual tots els equips 

s’enfrontaran entre ells una vegada. 

• Els 2 primers classificats es classificaran per la final. La resta d’equips quedaran 3r, 4t i 5è 

classificats. 

• En cas d’empat de punts es tindrà en compte el goal average entre equips, diferència de gols o 

gols a favor (en aquest ordre, en cas d’empat ). 

• Els partits tenen una durada de 24 minuts, repartits en dues parts de 12 minuts. La final tindrà la 

durada de 30 minuts, repartits en dues parts de 15 minuts. 

• En cas d’empat a la final es realitzarà una tanda de penals (3 llançaments per equip. En cas 

d’empat, es realitzarà un llançament més per equip fins que un dels dos equips marqui). 

• Durant els partits els equips podran fer els canvis que estimin oportuns, sense necessitat d’aturar 

el joc, per tal de no perdre temps. Un jugador podrà entrar quan el company que abandoni el 

terreny de joc hagi sortit per la mateixa part per on entra el company (mig del camp). 

• A la finalització del torneig es procedirà a l’entrega de premis, en la qual es guardonarà als 4  

equips participants. 



HORARI TORNEIG 

 

 

 

 

GRUP 1 

SITGES 

ANOIA 

CORNELLÀ 

GAVÀ 

HORARI 

9:30 10:00 SITGES ANOIA 

10:00 10:30 CORNELLÀ            GAVA 

10:30 11:00 SITGES CORNELLÀ 

11:00 11:30 ANOIA GAVÀ 

11:30 12:00 SITGES GAVÀ 

12:00 12:30 ANOIA CORNELLA 

12:30 12:45 DESCANS 

12:45 13:20 FINAL 

13:25 ENTREGA DE PREMIS 


