
BASES DEL TORNEIG FUTBOL SALA UBUNTU 

El torneig tindrà lloc el dia 8 de gener de 2022 al Pavelló Poliesportiu d’Alcarràs, de 9 a 21h 

aproximadament. 

El termini d’inscripcions finalitzarà el 27 de desembre de 2021, a les 15h. La inscripció al torneig 

és gratuïta. 

El torneig es basarà en el Reglament de Competició oficial de la Federació Catalana de Futbol 

Sala, afegint les variants del propi torneig. 

Els equips: 

• Poden ser femenins, masculins o mixtes.  

• Han de ser equips informals, no federats.  

• Estaran formats per un mínim de 5 jugadors/es i un màxim de 10 (5 jugadors/es en pista 

i 5 reserves). 

• Cada equip s’haurà d’inscriure sota un sobrenom. 

• Cada equip haurà de comptar amb una persona major d’edat acompanyant, que es farà 

responsable de l’equip durant l’organització i la realització del torneig. També haurà de 

comptar amb un capità o una capitana. Tant la persona responsable com el capità o la 

capitana faran la funció d'interlocutors/es entre l’equip i l’organització. Per tant, hauran 

de facilitar el correu electrònic i el número de telèfon a l’organització. La comunicació serà 

a través de trucada i WhatsApp. 

Els jugadors/les jugadores: 

• L’edat dels jugadors i les jugadores serà d’entre 12 i 16 anys. 

• Tots els/les jugadors/es hauran de constar en el full d’inscripció una vegada iniciat el 

torneig.  

• La documentació que cal presentar per a que les inscripcions siguin vàlides és la següent: 

- Fitxa d’inscripció de l’equip amb les dades de totes les jugadores i tots els jugadors. 

- Autorització de la mare, el pare o la persona que exerceix com a tutora legal. 

- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de cada jugador/a. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària de cada jugador/a. 

• Cal presentar el full d’inscripció i la documentació abans del 27 de desembre a les 15h, via 

correu electrònic a l’adreça segriadinamic@segria.cat o via missatge privat d’Instagram al 

perfil @segriadinamic. 

• Cap jugador/a podrà jugar en més d’un equip durant el torneig. En el cas que així sigui 

serà expulsat/da i també seran expulsats els equips implicats. 

PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ 

La classificació s'establirà en funció dels següents barems:  

✓ punts aconseguits  

✓ diferencia de gols (gols a favor - gols en contra)  

✓ menys gols encaixats  

✓ més gols marcats 

La puntuació del resultat del partit serà la següent:  
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Partit guanyat: 3 punts  

Partit Empatat: 1 punts  

Partit perdut: 0 punts 

!! Tarja al joc net: després de cada partit l’àrbitre podrà mostrar una tarja verda als equips que 

hagin mostrat un joc net i una actitud esportiva. En el cas que l’àrbitre mostri la tarja als dos 

equips suposarà un punt extra per a cada equip, en el cas que només la mostri a un dels equips 

aquest s’emportarà els dos punts extra. 

Qualsevol acte de violència serà motiu d’expulsió directa, la falta de respecte a àrbitres o 

organització pot ser sancionada amb l’expulsió del jugador o, fins i tot, de l’equip. 

La no presentació al partit sense previ avís (mínim 30 minuts abans): -3 punts per l’equip que no 

s’ha presentat amb el resultat de 3-0. 

ESTRUCTURA DEL TORNEIG I FORMAT DELS PARTITS  

L’estructura del torneig serà establerta per l’organització en funció del nombre d’equips 

participants. El 27 de desembre l’organització es posarà en contacte amb la persona responsable 

de cada equip per facilitar-li la informació sobre l’estructura del torneig, via correu electrònic i 

WhatsApp. 

El torneig comptarà amb àrbitres federats. La decisió de l’àrbitre és inapel·lable. Resta prohibit 

que membres del públic realitzin actes susceptibles de coaccionar a l’àrbitre.  

El nombre de jugadors per equip és de 4+porter (en cas que els dos equips es posin d'acord 

podrà jugar-se amb 3+porter).  

Els partits constaran de 25 minuts sense aturar el temps. 

La modalitat de classificació del torneig serà de tots contra tots, en forma de lligueta per grups. 

Posteriorment, es classificaran per la semifinal els dos primers equips de cada grup i passaran a 

la final els dos equips guanyadors. Els dos equips que quedin en segon lloc competiran pel tercer 

premi. 

Els partits d’eliminatòria, en cas d’acabar en empat, es procedirà a una prorroga de 6 minuts de 

durada dividida en dos temps de 3 minuts cadascun. Si es manté l’empat es farà el llançament 

d’una tanda de 3 penals alternats. Només podran llançar els jugadors que hagin finalitzat el 

partit dins la pista, exceptuant el porter. De seguir l’empat, es llençarà un penal per equip fins 

que hi hagi desempat.  

És obligatori l’ús de sabates esportives, les botes de tacs i les sabates esportives de sola negra 

queden expressament prohibides. 

En els casos que no estiguin previstos per aquest reglament, l'organització prendrà la decisió 

més oportuna. 

La inscripció al torneig suposa l’expressa acceptació de totes les normes contingudes en 

aquestes bases, i així com el compromís del compliment de les decisions adoptades per 

l’organització durant el torneig. 

 



PREMIS 

Hi haurà premis pels tres primers equips jugadors, consistents en: 

- 1er equip guanyador: trofeu i medalla + Tarja regal Wala per valor de 50€ per jugador/a.  

- 2on equip guanyador: medalla + Tarja regal Wala per valor de 30€ per jugador/a.  

- 3er equip guanyador: medalla + Tarja regal Wala per valor de 15€ per jugador/a. 

GRÀCIES PER PARTICIPAR 

Ubuntu és una filosofia sud-africana que promou l'ideal de cooperació entre els individus, les 

cultures i les nacions. És una forma de sentir en comú i de construir en comunitat, aportant 

cadascú el que pot oferir pel bé dels demés. Ubuntu vol dir que si tots/es guanyen, tu guanyes.  

Per tant, animem a tothom a seguir aquesta manera d’entendre el món durant el torneig i cada 

dia de la nostra vida. Moltes gràcies per participar. UBUNTU. 

Per a més informació poseu-vos en contacte amb Segrià Dinàmic:  

IG @segriadinamic / segriadinamic@segria.cat / Tel. 973 054800  

mailto:segriadinamic@segria.cat


FITXA D’INSCRIPCIÓ  

 

NOM DE L’EQUIP: .......................................................................................................................  

 

RESPONSABLE:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

CAPITÀ/CAPITANA: .....................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 2:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 3:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 4:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 5:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 6:  ...........................................................................................................................  



DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 7:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 8:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 9:  ...........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

JUGADOR/A 10:  .........................................................................................................................  

DATA DE NAIXEMENT:  ................................................................................................................  

DNI:  ...........................................................................................................................................  

E-MAIL:  ......................................................................................................................................  

MÒBIL:  .......................................................................................................................................  

TALLA DE SAMARRETA:   XS S M L XL XXL 3XL  

 

La documentació que cal presentar per a que les inscripcions siguin vàlides és la següent: 

- Fitxa d’inscripció de l’equip amb les dades de totes les jugadores i tots els jugadors. 

- Autorització de la mare, el pare o la persona que exerceix com a tutora legal. 

- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de cada jugador/a. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària de cada jugador/a. 

 

 

 

  



FORMULARI D’AUTORITZACIÓ PER A MENORS PER LA PARTICIPACIÓ AL TORNEIG DE FUTBOL 

SALA UBUNTU 

 

DADES PERSONALS DEL/DE LA JOVE (DE 16 A 18 ANYS)  

Nom i cognoms  .......................................................................................................................  

DNI/NIE/Passaport  ...........................................  Data de naixement  .......................................  

Adreça  ..................................................................................... Codi Postal ............................  

Població  ..................................................................................................................................  

 

MARE / PARE / TUTOR/A DEL/DE LA JOVE 

Nom i cognoms  .......................................................................................................................  

DNI/NIE/Passaport  ........................................... Telèfon mòbil   ...............................................  

Correu Electrònic  ....................................................................................................................  

 

 AUTORITZO expressament, amb la signatura del present document, al meu fill / a la meva filla 

/ al meu jove tutelat / a la meva jove tutelada a assistir a l’activitat sol·licitada TORNEIG DE 

FUTBOL SALA UBUNTU segons les condicions establertes.  

 

 SI   NO   AUTORITZO al CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ per a captar i fer ús de la imatge i 

veu del/de la meu/meva fill/a, individual i/o en grup, durant el desenvolupament TORNEIG 

FUTBOL SALA NOM UBUNTU, i a la seva difusió, transformació i reproducció, al lloc web o xarxes 

socials de l’entitat incloent mitjans de comunicació escrits i electrònics, als efectes del que 

preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la 

pròpia imatge, i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació 

sobre tractament de les vostres dades personals. 

 

Tractament: SERVEIS SOCIALS 

Responsable:  CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ   

NIF: P7500008C                                                                              

Finalitat: Autoritzar al menor a la participació del Torneig Ubuntu organitzat per l’entitat.                                                 

Legitimació: Consentiment del interessat.                                                                                                                  

Drets Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les 

vostres dades.  

 

Procediment per exercir les vostres dades a; http://segria.cat/pol%C3%ADtica-de-privacitat o a 

la dirección C/ Canyeret, 12, 25007 LLEIDA - 973054800 o secretaria@segria.cat     

 

Pot consultar la informació adicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina 

web: http://segria.cat/pol%C3%ADtica-de-privacitat 

 

Signatura: 
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