
Ordre sortida a la presentació dels equips 

1.   AMPA Miralletes 

2.   C.E Vincit-Provençalenc 

3.   Club Horta Futbol Sala 

4.   Escola Duran i Bas 

5.   Escola Fort Pienc A 

6.   Escola Fort Pienc B 

7.   Institut Alzina 

8.   F.S 1899 

 

En acabar la presentació dels equips tindran llocs els parlaments a càrrec d’un 

jugador, un tutor de joc, un aficionat i un entrenador, acte seguit s’iniciarà 

l’escalfament dels primers partits. 

 

 

Vestidors 

Els vestidors romandran oberts en tot moment, s’han destinat 4 vestidors, és 

molt important no deixar objectes dins del vestidor un cop s’abandoni aquest. 

PISTA 1                      PISTA 2                     PISTA 3                         PISTA 4 
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Horaris 

L’horari és un element bàsic en qualsevol torneig de qualitat, és per això que 

tothom posi de la seva part per a que els horaris es compleixin i es pugui gaudir 

d’una gran jornada de futbol 5. 

L’hora oficial de citació per a TOTS ELS EQUIPS és a les 08:30 per a tal de 

poder celebrar la cerimònia d’obertura i de presentació de tots els equips. 

L’accés dels jugadors i cos tècnic es realitza per fora del pavelló, per la rampa 

que existeix a la terrassa de la instal·lació. 

L’accés de públic i aficionats es realitzarà per la porta de recepció del pavelló. 

Després de la pausa per al dinar, l’activitat esportiva es reiniciarà a les 14:10. 

 

Normativa torneig 

Els partits es disputaran en franges de 40 minuts, i tindran 2 parts, amb una 

durada de 12 minuts a temps corregut. 

Abans de cada partit hi haurà un escalfament de cinc minuts, per tant, els 

equips han d’estar a pista 5 minuts abans de que finalitzi el partit anterior per 

tal de poder fer el escalfament. 

No hi ha temps morts. 

Pel torneig penal i doble penal cal que tots els equips estiguin a pista durant tot 

el torneig. 

 

Resultats i Classificacions 

Els resultats i les classificacions es podran veure actualitzades en tot moment a 

través de la TV situada a recepció, on s’anotaran els resultats tan bon punt 

finalitzin els respectius partits. 

 

 



Quadrant de partits: 

 



Pistes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELS 7 VALORS DELS TORNEJOS “TIÓ 

DE NADAL” 

 

1er. TOTS ELS JUGADORS HAN DE GAUDIR DE LA 

PRÀCTICA ESPORTIVA. 

2ón. S’ESCOLTARÀ EL MANIFEST QUE UN JUGADOR, 

UN ENTRENADOR, UN PARE I TUTOR DE JOC 

LLEGIRAN ABANS DE COMENÇAR LA COMPETICIÓ. 

3er. TOTS ELS EQUIPS S’HAURAN DE SALUDAR 

ABANS I AL FINALITZAR L’ENCONTRE. 

4art. ELS PARTICIPANTS QUE EN AQUELL MOMENT 

NO JUGUIN, HAURAN D’ANIMAR ALS SEUS 

COMPETIDORS. 

5è. NO PROTESTARAN CAP DECISIÓ DEL TUTOR DE 

JOC, NI REPLICARAN CAP DEL SEU ENTRENADOR. 

6è. ES RESPECTARAN ELS RESULTATS FINALS DEL 

TORNEIG. 

7è.  AL FINALITZAR ELS PARTITS ES DUTXARAN AL 

SEU VESTIDOR 

 


