
Full d’inscripció – 34è Torneig F5 Taradell 
Nom de equip  
Responsable  Telèfon  

Correu electrònic  
Entrenador  Telèfon  

Delegat  Telèfon  
Categoria (Marca-la amb una creu) 

Prebenjamí Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil 
      

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

Dorsal  Nom Jugador  PAGAT  
(X)  

Data de naixement  
(Apuntar-la)  

NÚMERO CATSALUT  
(Apuntar el número)  

DNI  Foto de  
Carnet  

(X)  
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
REQUISITS PER LA INSCRIPCIÓ:   
- 40 € d’Inscripció per jugador. Si un jugador no paga, consta com NO inscrit. Els jugadors de categoria juvenil majors de 18 anys, hauran de 
pagar 10 euros addicionals per major cost de l’assegurança. Cada jugador tindrà la possibilitat de recuperar els diners amb la venda de números per un sorteig.  

- 1 Fotocòpia del DNI per davant i per darrera. En cas que no tingui DNI, cal el llibre de família.  
- 1 FOTO DE CARNET: ( Enganxa la foto de carnet dins el requadre gros i posa el dorsal i nom de cada jugador al requadre petit.  

 
 
 

ENGANXA LA FOTO 
(Posa dorsal i nom al 

requadre petit de 
baix). 
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• Els partits es disputaran a partir de les 19:20h, entre dilluns i divendres del 25 de juny al 28 de juliol de 2018. 
L’organització es reserva el dret d’avançar els horaris si hagués manca d’horaris segons la inscripció d’equips. En cas 
que s’ajornessin partits, es disputarien en algun dia dels que marcarà l’organització depèn dels horaris o camps que 
puguin quedar lliures de partits o el dissabte 21 de juliol, en cas que no es pugui jugar entre setmana. 
 

• NOU SISTEMA DE COMPETICIÓ: Enguany hi haurà un nou sistema de competició. La idea de l’organització es igualar 
nivells perquè els equips puguin gaudir del torneig amb partits més ajustats. El sistema s’implementarà a les categories 
benjamí, aleví, infantil i si es pot fer amb la categoria prebenjamí. Es farà una fase de classificació prèvia amb grups de 4 
equips (3 partits) i la categoria es dividirà en dos: Categoria A i Categoria B. Els dos primers de cada grup aniran a categoria 
A i els dos últims a categoria B. Cada categoria tindrà les seves respectives fases finals i finals. 

 
• 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 respectarà si són dies en concret. 
En cas que sigui una setmana sencera, es posaran els mínims partits possibles (un o dos). Podeu consultar la normativa 
interna a www.udtaradell.cat -> Torneig F5 –Normativa interna. 

 
• El torneig està dividit amb diferents categories. Un jugador només pot jugar en un equip a la mateixa categoria. Un 

jugador es pot inscriure a dues categories diferents sempre i quan hagi nascut després de l’any mínim que marca la 
categoria i comptarà com a dues inscripcions diferents. Categories: 

Prebenjamí: Nascuts al 2010 i 2011.   Benjamí: Nascuts al 2008 i 2009. 
Aleví: Nascuts al 2006 i 2007.    Infantil: Nascuts al 2004 i 2005. 
Cadet: Nascut al 2002 i 2003.    Juvenil: Nascuts entre al 1999 i 2001. 

 
• INSCRIPCIONS: Es poden fer del 21 de maig al 16 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 23 de juny a partir de les 12h mitjançant els correus electrònics que s’han 
posat en les dades d’aquest full d’inscripció. 
 

• FASES FINALS: El quadre es dividirà amb dos i es portarà a terme una fase de consolació pels equips que no es classifiquen 
per la fase eliminatòria, on també hi haurà una final. És a dir, tots els equips jugaran a la última setmana.  

 
• LES FINALS: es celebraran el dissabte 28 de juliol durant tota la tarda. Un cop acabi les finals, hi haurà la desfilada final 

dels equips participants al torneig, entrega de trofeus als campions i alguna altre sorpresa que avançarem molt aviat. 
Serà aproximadament dissabte a les 22h. 

 
• 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: 649143786 o 938126945 (tardes).  
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)  

  

 


