II Memorial
Francesc Martínez de Foix
29 de juny del 2019
Estadi Narcís Sala: c/ de Sta. Coloma, 39 - Barcelona
Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

1. INFORMACIÓ GENERAL
TERRENY / CAMP :

De gespa artificial. Estadi Narcís sala (U.E. Sant Andreu)

DATA: 29 de juny
HORARI: De 10:00 a 18:00 hores
CATEGORIA: III - De 16 anys endavant
NIVELLS:
I II -

Avançat
Intermig

EQUIPS CONVIDATS:
Nivell I

Nivell II

2. INSCRIPCIONS
La participació a aquest Torneig és limitada a la invitació prèvia realitzada per
part de la Federació Catalana d’Esports per P.D.I.-ACELL.
2.1 DOCUMENTACIÓ
Per a participar, caldrà obligatòriament:

o

Que l’ Entitat o Club Esportiu estigui federat a l' ACELL, o en tot cas que els
jugadors amb discapacitat intel·lectual que formen l’equip tinguin llicència
en actiu de la Federació ACELL per la temporada 2018-2019.

o

Aquells jugadors que no tinguin la llicència (inclosos els jugadors unificats)
hauran de fer-se la mencionada llicència, bé dins del club afiliat a la
Federació ACELL o bé a nivell particular. El cost és de 15,00 euros/anual.

o

Presentar el full d'inscripció per l’ Entitat o Club amb totes les dades
complimentades.

Us recordem que si voleu federar nous esportistes heu d’adjuntar a la inscripció
per a cadascun d’ells:

•
•
•
•

Fitxa d’Inscripció / Autorització Familiar
1 fotografia mida carnet
Certificat mèdic
Certificat de Discapacitat Intel·lectual

Així mateix, us recordem, que l’únic document que cal renovar anualment és el
Certificat Mèdic i que es OBLIGATORI tenir-lo ACTUALITZAT a les nostres oficines
15 dies naturals abans del dia de la competició per poder participar.
2.2 FULLS D’INSCRIPCIÓ
•
•

Full d’Inscripció de l’equip
Full d’inscripció de jugadors/res unificats/des (cal fer un per cada
persona)
2.3 QUOTES D’INSCRIPCIÓ

Amb l’objectiu de promocionar la participació a aquesta primera edició del I
Torneig Sense Límits de Futbol 7- Unificat, el cost de la inscripció serà gratuïta.
IMPORTANT:
Estar federat és requisit indispensable per a que l’esportista pugui participar al
Torneig, per tant us recordem que en el cas que vulgueu incloure nous/noves
esportistes heu d’ajuntar la documentació adient per a tramitar la seva llicència
federativa.
2.4 TERMINI D’INSCRIPCIÓ
La data màxima per la presentació d'inscripcions és el 14/06/2019.
A partir d'aquesta data no s'admetrà cap inscripció.
Les entitats interessades hauran d'inscriure's directament a:
•

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A P.D.I- ACELL

Gran Via Corts Catalanes, 645, (sobreàtic).
08010 BARCELONA
TEL: 93 318 39 44
HORARI: Matí: de 10 a 14 h i Tarda: de 16 a 18 h
La documentació haurà de ser presentada personalment, per correu certificat
o per e-mail*, a la Sra. Sara Luna - sara.luna@federacioacell.org
# No s'admetrà cap inscripció telefònica o per fax.

Tota la documentació del campionat s’adreçarà via correu electrònic.
-

Us preguem feu constar al full d’inscripció el vostre correu electrònic

3. TRANSPORT
En aquest Torneig la Federació Catalana d'Esports per a P.D.I (ACELL), NO es fa
càrrec

del

transport

dels

esportistes

participants

ni

dels

entrenadors

acompanyants.
4. ÀPATS
La organització lliurarà de forma gratuïta als participants (màxim 15 persones
per equip) un càtering pel dinar del dia de la competició.
Els/les esportistes que necessiten una dieta especial (intoleràncies lactosa,
gluten, etc.), hauran de notificar-ho, per a poder preveure un menú especial
dins de les possibilitats existents.
5. NORMATIVA DEPORTIVA

5.1 SUPERFICIE DE JOC
o

El terreny de joc serà de gespa artificial i serà un rectangle d’una llargada
màxima de seixanta-cinc (65) metres i mínima de cinquanta (50) , i d’una
amplada no més gran de quaranta-cinc (45) metres ni menor de trenta
(30)

o

La zona de fora de joc situada en ambdós extrems de terreny de joc, es
delimitarà de la següent forma:


Es traçarà una línia paral·lela a la línia de meta endinsant-se dotze

(12) metres en el terreny de joc i que unirà les dues línies de banda


La superfície compresa entre aquesta línia i la línia de meta

s’anomenarà zona de fora de joc.

5.2 COMPOSICIÓ DELS EQUIPS I JUGADORS

• Els equips estaran formats per un màxim de dotze (12) jugadors/res, 2
entrenadors/res i 1 delegat/da. L’equip pot ser mixt.
• El rati de jugadors amb discapacitat intel·lectual i jugadors unificats per
aquesta competició serà de 8 jugadors/res SO i 4 Unificats/des.
• El partit serà jugat per 2 equips , composats cadascun d’ells per set (7)
jugadors, un dels quals farà de porter.
• Els porters dels equips de Nivell II (Intermig), no podran ser jugadors
unificats.
• Els jugadors unificats hauran de ser majors de 18 anys i no està en actiu
en cap categoria nacional absoluta. Confiem amb la bona predisposició
dels equips per fer que els veritables protagonistes siguin els jugadors
“Special Olympics” i que els Unificats facin jugar millor a aquests
esportistes però que no exerceixin un domini en el joc que desvirtuï la
competició.
• Recomanem que els jugadors unificats siguin persones que per qualsevol
motiu, convisquin i estiguin habitualment amb l’equip.
• Si participen ex jugadors/es, l’objectiu de donar visibilitat a aquesta
modalitat del futbol es veurà́ facilitat.
• Cada equip podrà alinear al terreny de joc a un màxim de dos (2)
jugadors unificats. Qualsevol jugador unificat podrà ser substituït per un
jugador “Special Olympics”.
• Es podran fer tots els canvis que es vulguin. Per fer-ho, el jugador que ha
de ser substituït haurà de sortir pel mig del camp i al mateix moment haurà
d’entrar el nou jugador pel mateix lloc.
• Tots els jugadors “Special Olympics” inscrits al Torneig hauran de jugar
com a mínim 10 minuts a cada partit. El incompliment d’aquesta norma
serà considerada com alineació indeguda i es donarà el partit per perdut
a l’equip infractor.
5.3 REGLES PELS JUGADORS/RES UNIFICATS/DES
•

Els/les jugadors/res unificats/des no podran fer gols a la porteria contraria,
reprenent-se el joc amb servei de porta en cas de que això passés.

•

Els/les jugadors/res unificats/des no podran treure accions a pilota parada
des del camp contrari.

•

Com els/les jugadors/res unificats/des no poden fer gol, resta prohibida la
mala pràctica de vulnerar l’esperit del joc per part de l’equip contrari de
cobrir només als jugadors “Special Olympics” deixant lliure als/les
unificats/des amb l’objectiu de dificultar el gol.

•

Si això es produís, l’àrbitre avisarà a l’entrenador de l’equip en primer lloc;
si persisteix en l’actitud, sancionarà amb penal aquesta inadequada
tàctica de joc a més a més d’amonestar a l’entrenador/a per no haver
reconduït la actitud del seu equip.
5.4 ENTRENADORS/RES I DELEGATS/DES

• Cada equip haurà de presentar obligatòriament la figura de 1
entrenador/a i 1 delegat/da.
• Només es permetrà l’accés a la banqueta durant el partit als/les
entrenadors/res

inscrits/tes

per

cada

equip

participant,

més

1

delegat/da.
• Els/les entrenadors/res i delegat/da hauran de vetllar per tal de que
imperi el joc net durant tota la competició, el que significa allò més que
complir les normes del joc, abastant els conceptes d’amistat, respecte a
l’adversari i esperit esportiu.
5.5 EQUIPACIÓ
• És obligatori que tots els/les jugadors/res portin la mateixa equipació
(samarreta, pantaló curt, mitgetes i canyelleres).
• Les samarretes han d’anar enumerades pel dors, sent els números
clarament visibles.
• El/la capità/na haurà de portar el braçalet identificatiu.
• És obligatori l’ús de canyelleres, que hauran de ser d’un material adequat
i a més a més hauran de ser cobertes totalment per la mitgeta.
• El/La porter/a haurà de portar colors que l’identifiquin de la resta de
jugadors/res dels dos equips i de l’àrbitre.
• Es recomana portar un calçat adequat per la superfície de joc (es
prohibeix utilitzar tacs de metall)
• Els/les jugadors/res no podran portar indumentària (objectes) que puguin
lesionar a altres jugadors/res.

5.6 PROTOCOL

• Els/les entrenadors/res hauran de comunicar a la taula quins seran
els/les 7 jugadors/res titulars.
• Abans de començar el partit els 2 equips, junt a l’àrbitre, formarà

en una fila en una mateixa línia, mirant a la grada per a realitzar la
foto oficial. Desprès l’equip visitant haurà de retirar-se en filera
saludant a l’àrbitre i l’equip contrari
5.7 SISTEMA DE COMPETICIÓ
• El Torneig es jugarà amb sistema de lligueta a 1 sola volta, jugant cada
equip 2 partits.
• Al final del partit, sigui quin sigui el resultat, es llançaran 2 penals per cada
equip.
• En cas de empat en els llançaments de penals s’anirà alternant el
llançament fins que un dels equips falli.
• Aquest resultat donarà el guanyador en cas d’empat a la classificació
final.
• El porter haurà de ser el mateix que estigui jugant durant la segona part.
• Els partits tindran una durada de 40 minuts: 2 parts de 20 minuts, amb un
temps de descans de 5 minuts entre ambdues parts.

5.8 PREMIS
• Els equips rebran medalles segons la seva classificació: or, argent i bronze.
• No es farà lliurament de trofeus.

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al
sistema de tractament titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- amb la
finalitat de poder realitzar la gestió administrativa i comercial. El tractament de les dades queda legitimat en base a la relació comercial que ens uneix. No
se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a altres drets, tal i com es detalla a la
informació addicional. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.federacioacell.org

