
NORMATIVA DEL “TROFEU CABINA 

DE FUTBOL 7” 2019 

 

 

 
1. L’organització posarà a disposició de cada jugador una assegurança facilitada pel consell o 

entitat asseguradora, tenint aquesta caràcter obligatori. 

2. El nombre màxim de jugadors inscrits és de 14, es podran inscriure 2 jugadors més amb un augment 

del cost del torneig de 20€/jug. 

3. El responsable de cada equip haurà de portar la fotocòpia del DNI, passaport, etc. de cada 

un dels jugadors per formalitzar la inscripció. 

4. La mala educació, protestes reiterades, actituds violentes i faltes de respecte seran sancionades 

segons gravetat per organització, podent ser la sanció màxima, la expulsió del jugador del torneig. 

5. L’expulsió d’un jugador en un partit no implica que l’equip sancionat es quedi en inferioritat, per tant, 

es podrà substituir aquest jugador (Es considera la inferioritat càstig excessiu per l’equip. El jugador 

expulsat serà sancionat segons gravetat, sent doble groga o vermella per últim home no sancionables) 

6. Els equips hauran de presentar-se 5 minuts abans de cada partit a la zona de control. 

7. Els partits tindran una duració de 44 minuts dividits en 2 parts de 22 respectivament, amb 5 

minuts de descans entre les parts. Les fases finals seran de 25 minuts per part, sumant un 

total de 50 minuts per partit. 

8. Tots els equips faran un mínim de 5 partits. 

9. El primer partit començarà a les 20:30h i el següent a les 21:30h. En cas de necessitat, el divendres 

es podrà iniciar un 3 partit a les 22:30h. 

10. L’àrbitre farà el sorteig de camp i sacada inicial. 

11. En cas d’empat a punts es tindran en compte els següents varems: 

a. DIFERÈNCIA DE GOLS 

b. EQUIP QUE HA FET MÉS GOLS 

c. DUEL DIRECTE 

d. SORTEIG AMB MONEDA 

e. En els partits de la fase final, en cas d’empat, es llançaran 3 penals per 

dictaminar el guanyador. 

 

12. El sistema de competició serà el de lligueta i creuaments en la segona fase. 

13. L’organització disposarà de pilotes. 

14. Hi ha suficients vestidors per poder-se canviar i dutxar els diferents equips. Als vestidors no es 

podran deixar cap objecte. Organització no se’n fa responsable 

15. La resta de punts no tractats seguiran la normativa de FCF de F7.  

16. L’entrega de premis es farà un cop acabat l’últim partit al bar cabina amb festa final. 

17. Es podrà realitzar un canvi de jugadors inscrits per equip fins l’inici de l’última jornada de la fase de 

grups. NO demanar canvis fora d’aquest termini i limitació. 

 

 

 

 

 
Ripoll, Abril de 2019 


