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COMUNICAT OFICIAL 

 
 
 
Benvolguts equips, 
 
Com ja sou coneixedors tots els equips, aquesta edició ens està sent molt complicada 
amb tota la gestió del COVID-19 i els confinaments derivats.  
 
Fins a dia d’avui, l’organització hem destinat els màxims esforços a refer el calendari a 
mesura que hem pogut i a adaptar-se a tots aquells confinaments preventius que hi ha 
hagut durant aquestes dues setmanes de torneig. Tots sabíem que hi hauria a partir d’un 
cert moment que aquest mètode no es podria continuar aplicant, ja que les dates son les 
que son i el torneig no es pot allargar més del què està estipulat. Per això, la direcció del 
torneig ha valorat les diferents opcions possibles, i amb totes sobre la taula, us expliquem 
la que hem trobat més adient pel bon funcionament del Torneig: 
 
 

1. El dimarts 27 de juliol acaben les fases d’or i plata i el dimecres 28 de juliol ja hi 
ha fases eliminatòries, per tant, tots els partits de campionat Or i Plata i de 
lligueta de prebenjamí s’han d’haver jugat abans de dimarts 27 de juliol a les 
23:59h (exceptuant vuit partits de dues categories que estan ubicats el 
dimecres). 
 

2. El dia 24 de juliol, és el dia assignat per recuperar tots aquells partits que s’hagin 
de suspendre per diferents motius. 
 

3. Partint d’aquesta data (24 de juliol), l’organització s’ha assessorat i ha calculat 
que, qualsevol equip que es confini a partir del dia 15 de juliol i posteriorment, no 
arribarà a desconfinar-se per jugar el dia 24 de juliol. Per tant, no podrà jugar 
tots els partits entre la data de confinament fins aquest dia. 
 
 



4. En cas que un equip es confini preventivament i sigui desconfinat per no ser 
contacte estret, el confinament pot durar un o dos dies. 

 
És per això que l’organització decideix que: 
 
 

1. Tots els equips que hagin de ser confinats a partir del 15 de juliol, sigui en el cas 
que sigui confinament (10 dies) o confinament preventiu, se’ls hi donarà el partit 
com a no presentat, per tant el partit per perdut per 3 gols a 0. 
 

2. En cas que el confinament afecti un equip durant les fases finals: 
 
- En cas de quarts de final (serà el primer equip no classificat del grup) qui 

ocuparà el lloc de l’equip confinat 
 
• En cas que l’equip confinat sigui el 1r classificat: El segon passarà ser 

primer, el tercer a ser segon, el quart passarà ser el tercer i el cinquè 
passarà a ser el quart. 
 

• En cas que l’equip confinat sigui el 2n classificat el tercer a ser segon, el 
quart passarà ser el tercer i el cinquè passarà a ser el quart. 

 
• En cas que l’equip confinat sigui el 3r classificat el quart passarà ser el 

tercer i el cinquè passarà a ser el quart. 
 

• En cas que l’equip confinat sigui el 4t classificat el cinquè passarà a ser el 
quart. 

 
Si hi ha més de dos equips, es repetiria el mateix mètode amb el sisè  
classificat. 

 
- En cas que l’equip confinat estigui a la fase de semifinals, passarà a la final 

directament el semifinalista no confinat i, en aquest cas, el tercer lloc seria 
per l’altra semifinalista. 

 
   
Moltes gràcies per la vostra atenció i entenem la comprensió. 
 
Salutacions. 
 
Taradell, 15 de juliol de 2021 
 
 
 
 
 



Joan Puig 
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