TORNEIG MARTORELL CUP 2017
CF MARTORELL

El Club de Futbol Martorell organitza la lliga d’estiu de futbol 7 durant el
mes de juliol de 2017 als camps de futbol del Complex Esportiu Torrent de
Llops, tant en categoria masculina com femenina.
Podran participar tots els equips que omplin el full d’inscripció i reuneixin
els requisits establerts a la present normativa. La documentació necessària
per formalitzar la inscripció de l’equip es podrà recollir a les oficines del
Club al Complex Esportiu Torrent de Llops, o be descarregar-les del lloc
web del Club www.cfmartorell.cat
És imprescindible disposar de tota la documentació, degudament autoritzada
i segellada per l’Organització per poder prendre part en la competició (full
d’inscripció de l’equip, comprovant de pagament,…)
La competició de la Lliga d’Estiu de futbol 7 constarà d’una categoria
masculina (per majors de 18 anys) i una categoria femenina (per majors de
18 anys) i es regirà segons les pautes establertes per la Federació de Futbol
corresponent en tot allò que no quedi recollit en el Reglament de la
Competició.
L’Organització queda formada pels següents òrgans:
a) SECRETARIA DE LA COMPETICIÓ Serà l’encarregada d’elaborar
la normativa de la competició i de fer el seguiment del campionat,
organitzar el calendari de partits i els horaris, així com vetllar pel bon
compliment de les normes, a més d’executar totes aquelles accions
necessàries pel bon funcionament de la competició.
b) COMITÉ DE COMPETICIÓ. Serà l’encarregat de decidir sobre
aquelles situacions recollides a la normativa de la competició i aplicar
les sancions recollides en els seus apartats. Estarà format per tres
membres del C.F.Martorell.
Cada equip o participant individual està sotmès a la present normativa i
acepta les responsabilitats que es puguin derivar de les seves accions en el
decurs de la competició a la que participa i assisteix.
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Pel que no s’hagi previst a la present normativa, s’aplicarà el reglament
oficial de Futbol, editat per la Real Federación Española de Fútbol.
SISTEMA DE PAGAMENT
a) Inscripció i Participació
Els equips hauran d’abonar en concepte d’inscripció i participació la
quantitat de tres cents cinquanta euros (350 €).
b) Fiança
Cada equip haurà de dipositar en concepte de fiança la quantitat de
cent euros (100 €). Aquesta fiança serà retornada (en la quantitat que
resti) en acabar la competició.
c) Condicions particulars
L’equip perdrà la possibilitat de recuperar els diners de la fiança cas
de provocar desperfectes als materials o a les instal.lacions esportives,
cas de ser expulsat de la lliga i cas de retirar-se de la competició. Cas
d’esgotar el dipòsit de la fiança, l’equip haurà de reposar la totalitat
del import d’una nova fiança per continuar en la lliga abans de la
propera jornada en que li toqui jugar.
PREMIS I TROFEUS
S’atorgaran premis i trofeus d’acord al següent detall:








1r. classificat: 400 €
2n. classificat: 200 €
3r. classificat: 100 €
Trofeu a l’equip campió, al sots campió i al tercer classificat.
Trofeu al màxim golejador
Trofeu al menys golejat
Trofeu a l’equip més esportiu (menys targetes durant la competició).
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INSCRIPCIONS
NOM EQUIP
NOM

ENTRENADOR

DELEGAT

NOM:

NOM:

TELEFÒN:

TELEFÒN:

EMAIL:

EMAIL:

NOM COMPLET

DORSAL

DATA DE NAIXEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FORMA DE PAGAMENT:
Tarjeta Bancaria a les oficines del club o transferencia a: ES18 2038 6626 1360 0007 0917 amb justificant
de pagament.
*Per qualsevol dubte i/o aclaració podeu adreçar-vos al correu electrònic:
clubfutbolmartorell@gmail.com
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