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TORNEIG DE FUTBOL

TORNEIG
DE FUTBOL
Som una associació creada per part de familiars i amics d'Albert Sidrach, jove que ens
va deixar mentre lluitava contra el Sarcoma d'Ewing.
L’Albert era un jove carregat d’il·lusions i projectes, que amb 17 anys va contraure
aquesta tipologia de càncer infantil i, 13 mesos després del diagnòstic, aquest se’l va
emportar, ja que no existeix un tractament específic perquè aquest es considera una
malaltia minoritària i, com a tal, no gaudeix de la mateixa prioritat que les malalties
amb una prevalença més elevada.
Al trobar-nos en aquesta situació, vam decidir fer pinya i formar l’associació amb la
finalitat de recaptar la major quantitat de fons que es destinarà a l’Hospital Sant Joan
de Déu per a la investigació del Sarcoma d’Ewing.
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Organització del Torneig
El Torneig està organitzat pel C.F. Navata i l’Associació Albert Sidrach (tots els beneficis
aniran a favor de l’Associació) i es regirà per les normes FIFA, Federació Espanyola i
Federació Catalana de Futbol.

Localització del camp
El Torneig, se celebrarà a les instal·lacions del C.F. Navata.
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Categories i Dates
El Torneig està compost per 32 equips, dividits en 8 grups de quatre. Es faran les fases
de grup al matí, a les 9 h començaran els primers partits, en els quatre camps. Hi haurà
una pausa d’una hora per dinar i, seguidament, a la tarda farem les fases finals i/o
fases de consolació. Els dos equips de cada grup jugaran a les fases finals i el tercer i
quart per a les fases de consolació. Es realitzaran a la tarda.
09.00 - 13.00 h.

FASES DE GRUPS

13.00 - 14.00 h.

DINAR PARTICIPANTS*

14.00 - 17.30 h.

FASES FINALS

17.30 - 18.15 h.

PARTIT HOMENATGE - ENTREGA DE PREMIS

*Pels espectadors, carn a la brasa i torrades durant tot el dia.

Xifres
El Torneig disposarà d’un total de 4 terrenys de joc que englobaran 80 partits. Hi
participaran més de 32 equips, el que representa un total de més de 350 participants i
hi haurà més de 1.000 espectadors. A més, es comptarà amb 1 pavelló on dinaran els
participants i es farà l'entrega de premis, moltes àrees lúdiques (camp de bàsquet,
pistes poliesportives, camp de voleibol, camp de petanca, zona de descans i parc
infantil) i diferents activitats com pinta cares, inflables i molt més!
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Premis
S’obsequiarà amb un trofeu i un regal grupal als tres primers classificats de la fase
inicial i al primer de la fase de consolació, que consistirà en entrades a Port Aventura i
Aquabrava tant pels participants dels equips com per l’entrenador entre d’altres. La
resta d’equips participants rebran un petit detall i medalles per a tots els jugadors.
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Preu
El preu de la inscripció és de 10€ per jugador. Cada participant rebrà una bossa
d'obsequis, una samarreta exclusiva del torneig, accés lliure a totes les activitats e
instal·lacions i dinar.

Forma de pagament
S'haurà d'abonar un primer import de 50€ per equip en concepte de reserva de
participació que posteriorment serà descomptat de la cuota total de l'equip.
La data limit per a realitzar el ingrés de la cuota final, és el 18 de Novembre.
Aquest ingrés s'abonarà al número de compte ES8621000415050200524079.
Per tal de confirmar l'assistència és imprescindible la confirmació mitjançant un e-mail
al coordinador del C.F. Navata, Jordi Garrote al correo 1bjordig@gmail.com o bé a través
del número de teléfon 605 306 699 o bé a través de l'Associació Albert Sidrach, en el
mail info@albertsidrach.org
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Documentació
Abans de l’inici del Torneig, cada equip ha de lliurar un llistat original certificant les
dades dels participants: Noms, cognoms, data de naixement i el dorsal que lluiran els
jugadors/es durant tot el Torneig. Tots els jugadors hauran d’identificar-se amb la
llicència federativa en vigor, el DNI, el passaport o algun altre document oficial
acreditatiu de l’edat, amb fotografia inclosa.

Equipacions
Totes les camisetes han d’estar correctament numerades. En cas de coincidència en el
color de les samarretes, disposarem de pitrals perquè es puguin diferenciar
correctament.
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Terreny de joc i Vestidors
El Torneig se celebrarà a les instal·lacions del CF Navata, hi haurà quatre camps de
futbol de gespa natural on simultàniament es realitzaran partits. Hi haurà 8 vestidors a
disposició dels equips, on podran canviar-se i dutxar-se, però mai deixar cap objecte. Hi
haurà una zona condicionada per deixar les bosses i material.

Pilotes
Tots els partits es jugaran amb pilotes reglamentàries de la FCF número 4.
L’organització NO deixarà pilotes pels escalfaments, cada participant ha de portar les
seves.

Durada dels partits
Tots els partits tindran una durada d’una part de 18 minuts, sense interrupcions.

Criteris de classificació
En fases de grups, per partit guanyat tres punts, partit empatat un punt i perdut cap
punt. En cas que hi hagi diferents equips empatats a punts, es miraran els gols a favor
i en contra. A la fase eliminatòria es decidiran a la tanda de penals a tres tirs.
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Responsabilitat i Assegurances
Tots els clubs han de tenir assegurats els seus jugadors dins i fora el terreny de joc. Tots
els participants han de dur la fitxa federativa com afiliats a la mutualitat, targeta
sanitària o assegurança privada. El CF Navata no es farà càrrec, ni es responsabilitzarà,
dels possibles danys ni perjudicis als participants, com poden ser la pèrdua d’objectes
personals (per robatori o altres circumstàncies) o les lesions. Tampoc es
responsabilitzarà de les mesures preses per autoritats públiques. Els clubs manifesten
que els seus jugadors estan físicament aptes per la pràctica de l’esport i que estan
coberts per alguna tipologia d’assegurança. L’organització declina tota responsabilitat
dels danys que els participants puguin ocasionar durant la competició tant a ells
mateixos com a tercers.

Protecció de Dades
Tots els participants del Torneig autoritzen al CF Navata a utilitzar qualsevol mena de
reproducció gràfica dels participants del Torneig. Així com el dret a donar-ne l’ús
comercial que consideri oportú, sense dret per part seva a rebre compensació econòmica
alguna.
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