NORMATIVA DEL VI TORNEIG DE FUTBOLÍ DE FM
1. La inscripció al torneig implica l’acceptació d’aquesta normativa per part de totes les
persones participants. S’abonarà el preu de la inscripció el mateix dia del torneig minuts
abans de començar el mateix.
2.

L’organització tindrà la darrera paraula per a qualsevol altre situació que no quedi
recollida en aquesta normativa.
ELS PARTITS

3. Els partits es juguen a 9 boles, l’equip que arribi a 5 guanya o bé a un màxim de 10
minuts, però s’han de jugar totes les boles per què comptabilitzi per futurs desempats.
4. En exhaurir-se el límit de temps el marcador quedarà com estigui en aquell moment. En
cas d’empat, es seguiria jugant i guanyarà el primer equip que anoti un gol.

EQUIPS
5. Els equip estaran formats per dues persones.
6. Les posicions de joc no es podran canviar durant el desenvolupament d’una bola.
SACADES
7. Al principi de cada partida es sortejarà - cara o creu- per determinar l’equip del futbolí.
8. Totes les sacades es realitzaran des de la barra de defensa de l’equip que ha encaixat
el gol aixecant l’equip contrari la davantera o bé es sacarà des del mig del camp.
9. La sacada posterior a la sortida de la bola de la taula de joc per alguna de les porteries
s’efectuarà des del punt on ha sortit la pilota per part de l’equip defensor. Si surt pels
laterals es farà sacada al mig.
10. Si la pilota queda morta, s’agafarà i es llençarà al mig.
GOLS
11. Es pot marcar amb qualsevol jugador ja sigui de rebot o xut directe.
12. Si al sacar es marca per error a pròpia porteria (només si és el primer jugador en tocar
la pilota) es repetirà la sacada i el gol no comptarà.
13. Si la bola entra a porteria i fruit de la inèrcia rebota tornant a sortir el gol comptarà com
a vàlid.
ACCIONS PROHIBIDES
14. Bufar la pilota.
15. Fer el molinet.
16. Aixecar, moure o colpejar la taula de joc.

NORMATIVA DEL VI TORNEIG DE FUTBOLÍ DE FM
DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG
1. El campionat es disputarà en una primera fase de grups en el que es farà una lligueta.
Posteriorment, es desenvoluparà una eliminatòria.

2. En la lligueta, els grups estipulats jugaran tots entre ells. Per cada partit guanyat
s’obtindrà un punt. Un cop acabada la fase de grups passaran el primer i segon de cada
grup, iniciant-se així la fase eliminatòria en vuitens de final.
3. En cas d’empat en la lligueta de grups entre dos equips, passarà el que hagi guanyat en
l’enfrontament entre ells. En cas que l’empat sigui entre més equips es resoldrà aplicant
els següents sistemes de desempat per llur ordre i caràcter excloent: A) la diferència
més grans de gols a favor i en contra considerant només els partits jugats entre ells; B)
la diferència en tots els partits del campionat; C) l’equip que hagi marcat més gols; D)
l’equip que hagi rebut menys gols; E) per sorteig.

4. La fase eliminatòria constarà de vuitens de final, quarts de final, semi-finals i final i les
normes seran les mateixes estipulades en la fase de grups.

5. Les semi-finals es realitzarà al millor de 3 partides i la final al millor de 5 partides.

6. En el cas que un equip sigui cridat per iniciar un dels partits i algun dels membres de
l’equip no acudeixin en el transcurs dels 4 minuts següents a l’avís, el partit es
considerarà guanyat per l’equip present amb un resultat d’1 gol a 0.

MOLT IMPORTANT!

AL FINALITZAR CADA PARTIDA UN REPRESENTANT DE

CADA EQUIP HAURÀ DE DIRIGIR-SE A LA TAULA DE L’ORGANITZACIÓ A INFORMAR
DEL RESULTAT.

L’organització es reserva el dret de modificar la normativa per causa sobrevinguda, així
com el d’expulsar de la competició aquells equips amb un comportament inapropiat o
antiesportiu.

