
 

 

Full d’inscripció – 36è Torneig F5 Taradell 
 

Nom de equip  

Responsable (+18)  Telèfon  

Correu electrònic  

Entrenador (+18)  Telèfon  

Delegat  Telèfon  

Categoria (Marca-la amb una creu) 
Prebenjamí Benjamí Aleví Infantil Cadet Femení Jr 

      

Els jugadors juguen a futbol?  
A quina categoria (Preferent, 1a, 2a i 3a Divisió o Consell Comarcal? 

 

 

RELACIÓ DE JUGADORS: 

Dorsal Nom i Cognoms del jugador PAGAT 

(X) 
Data de 

naixement 
(Apuntar) 

NÚMERO CATSALUT 

(Apuntar el número) 
Exemple: PUBA 0 000000000 0 00 

DNI  
(Apuntar el 

número) 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
 

REQUISITS PER LA INSCRIPCIÓ: 

1. 45 euros d’inscripció per jugador. Si un jugador no paga, consta com a NO inscrit i no s’ha d’apuntar al full d’inscripció ni a la fitxa 
adjunta que es farà omplir per internet. Cada jugador tindrà la possibilitat de recuperar els diners amb la venda de números per un 

sorteig. 

2. Foto de carnet 
3. Foto del DNI per davant i per darrere 

4. Foto de la targeta sanitària. 

PASSOS PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ: 

1. Descarregar i omplir el full d’inscripció. 

 

2. Portar el full d’inscripció i fer el pagament als punts d’inscripció detallats. No cal portar fotos, DNI i targeta sanitària. 

 

3. Perquè un equip quedi degudament inscrit, ha d’inscriure com a mínim 7 jugadors. L’organització no farà efectiva la inscripció de cap 

equip que no compleixi aquest requisit. 

 

4. Un cop validada la inscripció per l’organització, s’enviarà un formulari web al correu del responsable de l’equip on hi bolcarà la 

documentació corresponent: foto del jugador, foto del DNI i foto de la targeta sanitària de cada jugador. 

 

5. L’equip tindrà tres dies des de la validació de l’equip i l’enviament del correu per entrar la documentació necessària. 



 

 

Tots els jugadors inscrits en aquest full d’inscripció, autoritzen a cedir els seus drets a l’organització per publicar imatges a les 
xarxes socials del torneig i/o cedir-les als mitjans de comunicació per fer difusió de l’esdeveniment. En cas que algun jugador 
privi els seus drets d’imatge cal apuntar el nom i dorsal en el següent espai: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
• Els partits es disputaran a partir de les 18:30h entre dilluns i divendres del 30 de juny al 31 de juliol de 2021. En cas que s’ajornessin 

partits, es disputarien en algun dia dels que marcarà l’organització depenent dels horaris o camps que puguin quedar lliures durant 

la setmana o durant algun dissabte que marqui l’organització. 
 

• Si qualsevol equip no té disponibilitat de jugadors algun dia en concret ens ho pot fer saber apuntant els dies en el següent espai: 

___________________________________________________. L’Organització ho intentarà respectar a mesura que sigui 
possible. En cas que sigui més de dos dies seguits o una setmana sencera, es posaran els mínims partits possibles (un o 
dos). 

 
• El torneig està dividit amb diferents categories. Un jugador només pot jugar a un equip inscrit al torneig, no es pot doblar de 

categoria. 
Categories: 

Cadet: 2005- 2006   Infantil: 2007-2008  Aleví: 2009 – 2010 

Benjamí: 2011-2012  Prebenjamí: 2013-2014  Femení Jr: 2006 al 2010 

  

 La lliga Femení Jr es farà si hi ha un mínim de 7 equips. 

 

• IMPORTANT: Tots els equips tindran el dret de presentar fitxatges fins divendres 2 de juliol. Cap equip no podrà inscriure jugadors a 

partir d’aquesta data tal i com marca la normativa interna. 

 

• INSCRIPCIONS: Son limitades per categoria i es poden fer de l’1 al 13 de juny a: 
o Camp Municipal de Futbol de la Roureda (Taradell). Dimarts, dimecres i divendres en horari d’oficina, de 18:30 a 20:30h. 
o Esports Estel de Vic. En horari de botiga. 

 
• CALENDARIS I NORMATIVES: S’enviaran el dia 21 de juny a partir de les 12h mitjançant els correus electrònics que s’han posat en 

les dades d’aquest full d’inscripció. 
 

• REUNIÓ D’INICI: Es farà una reunió telemàtica amb tots els responsables dels equips per tal d’explicar el funcionament i resoldre 

dubtes. Es farà a través de la plataforma zoom. 
 

• FASES FINALS: Hi haurà un sol quadre de finals pels equips de cada categoria que es classifiquin per fase eliminatòria. Es jugarà 

durant la última setmana.  
 
• LES FINALS se celebraran el dissabte 31 de juliol durant tota la tarda. L’entrega de trofeus es farà segons com estiguin les mesures 

COVID-19 en aquell moment. 
 
• INFORMACIÓ, RESULTATS, SEGUIMENT D’INSCRIPCIONS a la secció del torneig, a la pàgina web de la Unió Deportiva Taradell, 

www.udtaradell.cat o la APP per a mòbils i tauletes UD Taradell. 
 
 
• Per més informació:    

o Telèfon: 649 143 786 
o Correu electrònic: torneigfutbolsalataradell@gmail.com  
o Xarxes Socials: Torneig Futbol-Cinc Taradell (Facebook), @TF5Taradell (Twitter) i @torneigf5taradell (Instagram). 
o  Web: www.udtaradell.cat  (Espai Torneig f5)  

 
 
 
 

  

 

 



 

 

NORMATIVA INTERNA 
 

 

1. El Torneig començarà el dia 30 de juny i tindrà una durada de quatres setmanes i mitja coincidint amb les finals el dissabte 
31 de juliol. 

 

2. Durant les inscripcions, l’organització demanarà a tots els equips inscrits si hi ha algun dia de competició que no té 
disponibilitat de jugadors. Un cop l’organització faci els calendaris valorarà cada cas i mirarà de tenir-ho en compte a la 
mesura que sigui possible. Si l’equip posa que és una setmana sencera, es posaran els partits mínims durant aquella 
setmana: un o dos. Un cop començat el campionat, l’organització no acceptarà cap canvi de partit si no és per causa de 
força major. 

 

3. En cas que l’organització tingués de suspendre o moure els horaris per causes meteorològiques, sempre s’informarà els 
equips. Els nous horaris establerts no es podran canviar, exceptuant que hi hagi un fet explícit i que sigui 
degudament justificat i presentat a l’organització expressant el motiu perquè l’organització pugui valorar i prendre 
la decisió corresponent.  

 

4. L’Organització fixa com a termini, en data divendres 2 de juliol per inscriure tots els jugadors i portar els requisits 
corresponents per tal que cobreixi l’assegurança mèdica.  Els equips no podran fer cap fitxatge més durant la 
competició ni en cas de lesió setmanal o malaltia, etc. Per tant recomanem els equips fixar plantilles àmplies per 
cobrir les possibles baixes. En cas que sigui una lesió greu, es valorà la incorporació d’un nou jugador però el 
jugadors substituït no podrà jugar més al torneig. 

 

5. En cas que un jugador/a es lesioni en un partit de la competició i necessiti assistència mèdica, haurà de comunicar-ho 
sempre a l’organització que el dirigirà a la clínica corresponent i amb els passos corresponent (full d’accident). Depèn de 
la lesió, prèviament es valorarà pel fisioterapeuta del torneig. Tot jugador que no comuniqui a l’organització del 
torneig i no es visiti a la clínica indicada sense el full d’accident, l’assegurança i l’organització no es faran 
responsable de la cobertura de la visita. 

 

6. El jugador que no tingui tots els requisits lliurats a l’organització no podrà jugar partits fins que ho entregui.  Abans 
de cada partit, es farà un control de jugadors. Cada equip tindrà una fitxes a taula de control i abans de cada partit es 
passarà una revisió conjuntament amb els entrenadors i delegats de cada equip per validar els jugadors que participen en 
el partit. 

 

7. Un jugador només pot jugar a un equip participant al torneig. 
 
8. A la zona de banquetes i taules, només hi podrà haver els jugadors de l’equip participant, un entrenador i un delegat 

que estaran degudament acreditat. En cas de que no sigui així, els àrbitres de camp o de taula, tindran la potestat de parar 
el partit o no començar-lo fins que la situació es resolgui. Els entrenadors i delegats, seran els responsables que no hi hagi 
ningú més a les banquetes que tant sols els jugadors. 

  

9. Els membres de taula també son jutges de partit. Si veuen qualsevol anomalia, ho podran comunicar a l’àrbitre parant el 
partit. Qualsevol insult a ells o a qualsevol membre de l’organització es podrà sancionar com qualsevol sanció dins al 
camp. 

 

10. Direcció, personal de manteniment del camp, membres de taules i control de pilotes són part de l’equip del torneig. 
Qualsevol falta de respecte i insult a ells, es valoraran els fets produïts i la junta disciplinària posarà la sanció 
corresponent. 

 

11. Cada delegat haurà de passar per la carpa d’informació a recollir dues aigües abans de cada partit. Ho haurà de fer amb 
dos tiquets que s’entregaran a la taula de control al camp on juga l’equip. 

 

12. Els equips tindran el dret d’impugnar el partit. La reclamació s’haurà de fer per escrit des del final del partit fins a les 14h 
de l’endemà al següent correu electrònic:  
torneigfutbolsalataradell@gmail.com. Aquesta reclamació sempre haurà de ser entregada des del correu del responsable 

de l’equip, el nom de l’equip i exposant els fets. Seguidament serà avaluada per la junta disciplinària. 



 

 

  

13. El torneig tindrà una junta disciplinària per tal d’avaluar les incidències  i si s’escau posar sancions pels fets que es 
puguin produir. La sanció es publicarà al taulell d’anuncis de la carpa d’informació i a l’espai web. La sanció serà 
comunicada a través del correu electrònic que s’ha indicat al full d’inscripció. La comissió estarà formada per diferents 
òrgans de la comissió torneig. 

 

14. La comissió disciplinària sancionarà en funció del grau d’infracció protagonitzat pel membre de l’equip. 
 

15. La comissió disciplinària tindrà el dret d’expulsar qualsevol jugador o membre d’equip del torneig que mostri una 
conducta violenta a qualsevol persona implicada en el torneig (rivals, àrbitres o organització). 

 

16. A cada equip se li assignarà un vestidor per poder-se canviar. Si hi ha alguna anomalia als vestidors, la comissió 
disciplinària es reunirà amb els responsables dels equips que utilitzin els vestidors i decidirà, segons la valoració feta. 

 

17. Cada equip tindrà una zona d’escalfament habilitada, on SI es podrà jugar amb pilota. L’organització no deixa pilotes 
per la zona d’escalfament. Els equips hauran d’estar a la zona d’escalfament mínim 15 minuts abans de l’hora 
marcada pel partit. En aquest període, els responsables d’organització passaran revisió i 5 minuts abans es 
preparant per sortir el camp i iniciar el partit. Al camp no s’hi podrà escalfar per motius d’horaris. 

  

18. El quadrant del calendari sobre local i visitant no tindrà cap mena d’efecte a l’hora de decidir. Si alguns equips 
coincideixen amb equipatge, l’àrbitre es veurà obligatòriament a sortejar els pitralls. 

  

L’organització i la comissió disciplinaria sempre actuaran respectant la normativa de joc i la normativa interna prenent la decisió 

que cregui corresponent. 

 

 

Durant el dies de torneig, tots els equips, per qualsevol consulta, ho podran fer per dues vies: 

 

1. Carpa d’Informació. La persona que es trobi al punt d’informació, es posarà amb contacte amb la direcció del torneig. 
 

2. A través del correu electrònic: torneigfutbolsalataradell@gmail.com 
 

 
Jo, ____________________________________, com a responsable de l’equip _____________________, confirmo que hem 
llegit la normativa i estem al corrent del reglament intern del Torneig F5 de Taradell. 
 
A __________________,  ____ de _____________ de _______ 
 
Firmat: 

 

 


