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 III torneig de fres CF MARTORELL 

presentació
El Club Futbol Martorell us convida a compartir
una diada de futbol 7 aleví en motiu de la
celebració de la festivitat de les Fires de
Martorell. 

En aquesta tercera edició del torneig es pretén
mantenir els valors de companyonia, esforç i
respecte de les dues edicions anteriors, que són
l’ànima d’aquest esdeveniment. 
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organització
Les instal·lacions del Complex Esportiu del
Torrent de Llops compten amb 4 camps de
futbol 7 de gespa artifcial i 12 vestidors. 

A les 14.00 hores s'obriran els vestidors, els
accessos al camp.

A les 15.00 hores s'iniciaran els partits:
 la categoria Aleví 2002 ho farà als camps 1 i 2.
 la categoria Aleví 2003 ho farà als camps 3 i 4.
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reglament
El torneig comptarà amb àrbitres designats per
la FCF.

S'aplicarà el reglament vigent de Futbol 7 de la
FCF, amb les següents variacions: 
 Durada dels partits: 2 parts de 10 minuts 

amb 1 minut de descans. 
 Canvis de jugadors il·limitats i sense aturar 

el joc, excepte per canviar el porter. 

En cas d'empat a punts entre diferents equips
al fnalitzar la fase classifcació, es tindrà en
compte els següents barems successivament:
 resultat de l'enfrontament entre els equips

implicats.
 diferència de gols marcats i gols encaixats totals.
 Quantitat total de gols marcats.
 Tanda de penals (3 llançaments més desempat)
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equips participants
El Club Futbol Martorell participarà amb 3
equips de cada categoria:
 3 alevins 2002
 3 alevins 2003

Com en edicions anteriors, esperem comptar
amb equips de les següents zones:
 Equips de les poblacions pròximes a Martorell.
 Equips de les 4 províncies de Catalunya.
 Equips de les escoles de futbol del FC Barcelona i

del RCD Espanyol.
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format del torneig
El torneig s'organitza amb 4 grups de 3 equips
en ambdues categories.

L'equip que es classifqui en primera posició del
seu grup disputarà les semifnals de la fase OR;
el que ho faci en segona posició disputarà les
semifnals de la fase PLATA, i el que ho faci en
tercera posició disputarà les semifnals de la
fase BRONZE.

Els vencedors de les semifnals disputaran la
fnal de la seva fase i els derrotats es disputaran
la 3a i 4a plaça de la fase corresponent.

Tots els equips disputaran 4 partits en total.  
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horaris del torneig
Els equips hauran de ser puntuals a l'hora de
començar els partits per no enrederir la
fnalització del torneig i que aquest es
desenvolupi amb els horaris establerts.

 

Diumenge, 27 d'abril de 2014

ALEVÍ 2002 ALEVÍ 2003
GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D GRUP E GRUP F GRUP G GRUP H

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2
A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3

HORA CAMP 1 CAMP 2 HORA CAMP 3 CAMP 4
15:00 A1 A2 C1 C2 15:00 E1 E2 G1 G2
15:25 B1 B2 D1 D2 15:25 F1 F2 H1 H2
15:50 A2 A3 C2 C3 15:50 E2 E3 G2 G3
16:15 B2 B3 D2 D3 16:15 F2 F3 H2 H3
16:40 A1 A3 C1 C3 16:40 E1 E3 G1 G3
17:05 B1 B3 D1 D3 17:05 F1 F3 H1 H3
17:30 17:30
17:55 17:55
18:20 18:20
18:45 fnal bronze 18:45 fnal bronze
19:10 fnal plata 19:10 fnal plata
19:35 fnal or 19:35 fnal or
20:00 entrega de trofeus 20:00 entrega de trofeus
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3r A 3r C 3r B 3r D 3r E 3r G 3r F 3r H
2n A 2n C 2n B 2n D 2n E 2n G 2n F 2n H
1r A 1r C 1r B 1r D 1r E 1r G 1r F 1r H

3r i 4t bronze 3r i 4t bronze
3r i 4t plata 3r i 4t plata

3r i 4t or 3r i 4t or
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participació i
premis

Tots els participants rebran una medalla
commemorativa del torneig.

Tots els equips rebran un trofeu col·lectiu
segons la seva classifcació.

Els equips rebran una peça de fruita i un suc
per cada jugador.

Els entrenadors disposaran d’un val per un
entrepà calent, un cafè i un refresc. 

Si algun equip participant vol dinar a Martorell,
es poden posar en contacte amb l’organització
per facilitar la tasca de la reserva. 
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contacte
Per qualsevol informació us podeu dirigir als
coordinadors:
 
DAVID POY
 Tel. 687 868 623
 davidpoy@msn.com 

LLUÍS SEGURA
 Tel. 678 456 088
 lluissegurabargallo@gmail.com
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observació
El CF Martorell i els organitzadors del torneig es
guarden el dret a realitzar els canvis necessaris
pel bon desenvolupament del torneig i no es fan
càrrec de les despeses de la suspensió del
mateix, assegurant trobar una data alternativa,
sense compromís d'acceptació per part dels
clubs participants.

agraïments
El CF Martorell agraeix el suport i col·laboració
de tot el personal, entitats i empreses que
ajuden a fer d'aquest un torneig satisfactori per
a tots els participants.


