
 
6è TORNEIG INFANTIL 3 x 3 

  
INFORMACIÓ I NORMES D’INSCRIPCIÓ 

 
1) El Torneig està organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alella. 
 
2) El Torneig es durà a terme el divendres 29 de juliol de 17 a 20 h a la pista exterior del Pavelló Municipal. 

 
3) Podran participar nois i noies nascuts entre els anys 2009 (PreBenjamins) i 2002 (Infantils). Les inscripcions 

hauran de dur la signatura d’autorització paterna/materna per poder participar. 
 

4) El període d’inscripció finalitzarà el dimecres 27 de juliol a les 14:30 h. L’organització podrà considerar 
l’acceptació d’inscripcions el mateix dia del Torneig. 

 
5) La documentació es podrà recollir i entregar a les Oficines de la Regidoria d’Esports al Pavelló Municipal A. 

Vera. (de dilluns a divendres de 8 a 14’30 h), Telf. 93.540.19.93 esports@alella.cat ; o descarregar-la del 
web municipal http://www.alella.cat/festamajor  
 

6) L’entrega de la inscripció suposa l’acceptació i compliment del Reglament del Torneig i allibera 
l’organització de la responsabilitat sobre qualsevol lesió o mal sofert durant el Torneig.  

 
REGLAMENT 

 
1) Cada equip estarà format per un mínim de 3 jugadors i un màxim de 5. 
 
2) Les categories previstes per a la competició són les següents: 
 

� Pre-Benjamins:  2008 i 2009 
� Benjamins: 2006 i 2007 
� Alevins:  2004 i 2005 
� Infantils: 2002 i 2003 

 
3) L’organització es reserva el dret de modificar aquestes en funció dels equips inscrits. 
 
4) En cas d’equips amb participants de diferents categories, aquests seran inscrits en la del jugador de més 

edat. 
 
5) Designeu un dels jugadors com a Capità/Delegat, aquest serà l’únic interlocutor vàlid amb l’organització. 
 
6) Els equips hauran de portar una samarreta diferenciadora dels altres equips. En cas que algun equip no en 

disposi o hi hagin colors coincidents, l’organització establirà per sorteig quin equip farà us de pitralls. 
 
7) El nº de jugadors mínim a pista per iniciar un partit serà de 3. L’equip que no es presenti o no disposi 

d’aquests jugadors a l’horari d’inici previst perdrà el partit per un resultat de 3 – 0. A la segona 
incompareixença serà desqualificat de la competició. 

 
8) Entre els jugadors no hi pot haver contacte. 

 
9) No es pot jugar la pilota des de terra. 

 
10) Els gols marcats amb el cap puntuaran doble. 

 

 



11) En tots els serveis s’ha de deixar una distància de 2 m.  
 
12) Totes les pilotes tocades amb la mà seran assenyalades com a penal. 
 
13) Els penals es llançaran des del mig camp. 

 
14) Les decisions arbitrals no es podran discutir. 
 
15) Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del jugador i, si persisteix, la de 

l’equip.  
 
16) La durada prevista de cada partit serà d’uns 5’ a 10’ a rellotge corregut. Aquest punt serà variable atenent 

el nombre d’equips inscrits. 
 

17) Sistema de Competició: 
 

El Torneig s’estructura en dos fases: 
 
 Fase Classificatòria: Lliguetes  
  

Tots els equips inscrits es repartiran en grups mitjançant sorteig i es durà a terme un sistema de lliguetes per 
categories. 
 
Per tal d’establir la classificació en aquesta fase, és tindrà en compte: 
- Punts. 
- Gol average personal. 
- Gols a favor. 
- Diferència gols a favor/gols en contra. 

 
 Fase Final: Semifinals i Finals  
  
 Participaran quatre equips de cada categoria:  
 
 En aquesta fase, en cas d’empat al final del temps reglamentari, es procedirà a: 
 
 1r: Realitzar una tanda de 5 penaltis. 
 2n: Realitzar penaltis alternatius fins que un equip falli el seu torn i l’altre equip no. 
 

18) Al finalitzar la Fase Final es farà entrega de premis i obsequis als participants. 
 

19) Els fets o circumstàncies no previstos en aquest Reglament o aquells que generin conflicte o dubte seran 
interpretats per l’organització i, un cop resolts, la decisió serà definitiva.  

 
 

Alella, juliol de 2016 


