FUTBOL BASE VILOBÍ
F.C.VILOBÍ

IV edició VILOBÍ SOLIDARI
VILOBÍ D’ONYAR ‐ 29 de maig de 2016
CATEGORIES ESCOLETA – PREBENJAMÍ ‐ BENJAMI 2007‐ ALEVÍ

HORA

CAMP

CATEGORIA

9:30

2

ESCOLETA

10:00

1

BENJAMINS

10:30

FORMAT
4 parts x 10 min
3 parts x 10 min

ENTREGA RECORD TORNEIG EQUIPS ESCOLETA I FOTOGRAFIA DE TOTS ELS EQUIPS PARTICIPANTS

10:45

1

BENJAMINS

10:45

2

ALEVÍ A

10:45

3

ALEVÍ B

11:15

1

BENJAMINS

11:15

2

ALEVÍ A

11:15

3

ALEVÍ B

12:00

2

PREBENJAMÍ B

12:45

2

PREBENJAMÍ A

13:15

EQUIPS
FCV ‐ U.E. CASSA
FCV ‐ FCB ESCOLA

FCV ‐ CE BATLLÒRIA
FCV ‐ FCB ESCOLA A
FCV ‐ FCB ESCOLA B
FCB ESCOLA ‐ CE BATLLÒRIA
FCV ‐ FCB ESCOLA B
FCV ‐ FCB ESCOLA A
FCV PREB B ‐ FCB ESCOLA
FCV PREB A ‐ FCB ESCOLA

3 parts x 10 min
3 parts x 10 min
3 parts x 10 min
3 parts x 10 min
3 parts x 10 min
3 parts x 10 min
3 parts x 10 min
3 parts x 10 min

ENTREGA RECORD TORNEIG EQUIPS ESCOLETA I FOTOGRAFIA DE TOTS ELS EQUIPS PARTICIPANTS

FORMAT PARTIT ESCOLETA
(F.C. VILOBÍ –U.E. CASSA)
 Escoleta jugarà un únic partit amb 4 PARTS X 10 minuts. Total duració partit 40 minuts.
 La mitja part tindrà durada de 5 minuts i haurà canvi de camp.
 Recordem que aquests partits no tenen cap efecte competitiu sinó formatiu i de gaudir
d’una jornada molt especial.
 Els vestidors romandran oberts, per tant cal que els jugadors no deixin res de valor a dins
dels vestidors. Els equips U.E.CASSA i LA BATLLÒRIA comparteixen vestidor.
 Al camp de joc només hi podran accedir els jugadors i el delegat/entrenador/coordinador

Secció futbol base/formatiu
FC VILOBÍ – FUTBOL BASE
G‐55.003.933
Bústia 6 Baixos Ajuntament
17185 Vilobí d’Onyar

AMB EL SUPORT I/O COL.LABORACIÓ :

FUTBOL BASE VILOBÍ
F.C.VILOBÍ

FORMAT PARTITS PREBENJAMINS
(F.C. VILOBÍ A – F.C.B. ESCOLA‐ F.C. VILOBÍ B)
 FCB Escola jugarà dos partits (un amb cada prebenjamí del FUTBOL BASE VILOBÍ) de 3
PARTS X 10 minuts. Total duració partit 30 minuts.
 A cada part hi haurà canvi de camp.
 Recordem que aquests partits no tenen cap efecte competitiu sinó formatiu i de gaudir
d’una jornada molt especial.
 Els vestidors romandran oberts, per tant cal que els jugadors no deixin res de valor a dins
dels vestidors.
 Al camp de joc només hi podran accedir els jugadors i el delegat/entrenador/coordinador
 Per poder seguir els horaris, caldrà que els equips facin l’escalfament a la zona habilitada
per l’organització.

FORMAT PARTITS BENJAMINS 2007
(F.C. VILOBÍ – F.C.B. ESCOLA – BATLLÒRIA)
 Triangular. Cada equip jugarà dos partits de 3 PARTS X 10 minuts. Total duració partit 30
minuts.
 Recordem que aquests partits no tenen cap efecte competitiu sinó formatiu i de gaudir
d’una jornada molt especial.
 Per poder seguir els horaris, caldrà que els equips facin l’escalfament a la zona habilitada
per l’organització.
 Els vestidors romandran oberts, per tant cal que els jugadors no deixin res de valor a dins
dels vestidors.
 Al camp de joc només hi podran accedir els jugadors i el delegat/entrenador/coordinador

FORMAT PARTITS ALEVINS
(F.C. VILOBÍ – F.C.B. ESCOLA)
 Cada equip jugarà dos partits de 3 PARTS X 10 minuts. Total duració partit 30 minuts.
 Recordem que aquests partits no tenen cap efecte competitiu sinó formatiu i de gaudir
d’una jornada molt especial.
 Per poder seguir els horaris, caldrà que els equips facin l’escalfament a la zona habilitada
per l’organització.
 Els vestidors romandran oberts, per tant cal que els jugadors no deixin res de valor a dins
dels vestidors.
 Al camp de joc només hi podran accedir els jugadors i el delegat/entrenador/coordinador

Secció futbol base/formatiu
FC VILOBÍ – FUTBOL BASE
G‐55.003.933
Bústia 6 Baixos Ajuntament
17185 Vilobí d’Onyar

AMB EL SUPORT I/O COL.LABORACIÓ :

FUTBOL BASE VILOBÍ
F.C.VILOBÍ

NORMATIVA. La normativa de joc que es seguirà en els ALEVINS serà la marcada per la FCF i en la
resta de categories serà la marcada pel Consell Comarcal de la Selva amb les següents excepcions:
 La durada dels partits i els canvis seran lliures i sense aturar el joc.
 Tots els llançaments de falta es consideraran directes, per tant, no existiran els
llançaments de falta indirecte per mans o joc perillós.
 Cada equip tindrà una banda de camp assignada, a la qual hauran d’estar els
jugadors suplents, entrenadors i delegats. Cosa que significa que cap membre d’un
equip podrà anar a donar instruccions a la banda contrària a l’assignada.
 Recordem que segons la normativa del Consell Comarcal de la Selva la sessió al
porter es penalitza amb un córner en contra de l’equip infractor.
 Agrair la seva col∙laboració i esperem que hi hagi el màxim respecte cap als jugadors
rivals, entrenadors i àrbitres.
ORGANITZACIÓ. Per qualsevol dubte hi haurà el Delegat de Camp del Vilobí. Només els membres
de l’organització, entrenadors, delegats i jugadors podran accedir dins el terreny de joc.

RECORDEU que aquest dia “IV Torneig VILOBÍ SOLIDARI”, tindrem un punt de recollida d’aliments
per l’Agrupació del Poble “Onyar Solidari”, entitat del municipi que fa les funcions de banc
d’aliments. A l’efecte en aquest punt es podrà deixar qualsevol tipus d’aliments. TOTS ELS
ALIMENTS SON BENVINGUTS, però els més indispensables son : LLET , OLI , ARRÒS , LLEGUMS
CUITS , LLAUNES DE TONYINA O SARDINES , SUCRE , FARINA , GALETES , FRUITS SECS , TETRA
BRIKS DE CALDO NATURAL , POTS DE PRÉSSEC , DE PINYA ,DE TOMÀQUET O D’ESPÀRRECS. (És
important vigilar la data de caducitat). L’ANY PASSAT VÀREM ARRIBAR A LA TONA I L’OBJECTIU
D’AQUEST ANY ÉS PODER TORNAR A REPETIR EL REPTE! PODEM FER‐HO!!!
Secció futbol base/formatiu
FC VILOBÍ – FUTBOL BASE
G‐55.003.933
Bústia 6 Baixos Ajuntament
17185 Vilobí d’Onyar

AMB EL SUPORT I/O COL.LABORACIÓ :

