COPA CATALUNYA VETERANS 2018
SEMIFINAL SANT ANDREU LLAVANERES 03-6-2018:

AVINGUDA SAN ANDREU 88-90, 08392 SAN ANDREU DE LLAVANERES
937 952 957

info@cellavaneres.com

VETERANS BINEFAR

LEYENDAS VILA-SECA

Jose Luis 619 459 717

CE LLAVANERES
Marc 661 560 852

LEYENDAS VILA-SECA

VS

CE LLAVANERES

10:30 HORES

PERDEDOR 1 PARTIT

VS

VETERANS BINEFAR

11:30 HORES

VETERANS BINEFAR

VS

GUANYADOR 1 PARTIT

12:30 HORES

COPA CATALUNYA VETERANS 2018
SEMIFINAL LA SELVA DEL CAMP 03-6-2018:

PARTIDA Ua.CREU COBERTA 21, 43470 LA SELVA DEL CAMP
622 532 991

V. ATLÈTIC SEGRE

esports@laselvadelcamp.cat

V.TORREDEMBARRA

VETERANS LLOREDA

Carlos 606 671 857

Manolo 636 667 298

VETERANS LLOREDA

VS

V.TORREDEMBARRA

10:00 HORES

PERDEDOR 1 PARTIT

VS

V.ATLÈTIC SEGRE

11:00 HORES

V.ATLÈTIC SEGRE

VS

GUANYADOR 1 PARTIT

12:00 HORES

COPA CATALUNYA VETERANS 2018
BASES COPA CATALUNYA VETERANS 2018:
Semifinals (03/6/18):
1- Cada partit tindrà una durada de 45 minuts, un cop finalitzat el partit
indistintament del resultat, es realitzarà llançaments de 5 penals per decidir
en cas d’empat quin equip es classifica:
1-Enfrontament directe
2-Diferència de gols general
3-Resultat de la tanda de penals (si es manté l’empat tot i
aplicar els barems anteriors)
2- Els partits estaran dirigits per arbit i dos assistents, havent de pagar cada
equip participant en la semifinal 50€ en concepte d’honoraris tripleta arbitral.
3- Cada equip haurà de portar 5 pilotes per escalfar i jugar els partits.
4- Les aigües es faran entrega a les instal.lacions ( pac de 6 ampolles per
equip)

Final (10/6/18):

1-Diumenge 10-6-18, ni abans de les 10 hores ni després de les 11:00 hores, partit
únic dues parts de 45 minuts.
2-En cas d'empat tanda penals (millor de 5)
3-La final es jugarà a camp neutral.
4- Els partits estaran dirigits per arbit i dos assistents, havent de pagar cada equip
participant en la semifinal 50€ en concepte d’honoraris tripleta arbitral.
5- Cada equip haurà de portar 5 pilotes per escalfar i jugar els partits.
6- Les aigües es faran entrega a les instal.lacions ( pac de 6 ampolles per equip)

COPA CATALUNYA VETERANS 2018
Normativa del Torneig:
La Copa Catalunya Veterans és una competició estrictament privada que organitza
l’Associació Lleidatana de Futbol Lleure, Consell Esportiu Baix Camp i l’Agrupació
Futbol Veterans Maresme-Valles i per tant les seves normes disciplinàries no se
sotmeten com a tals a la normativa estatal ni autonòmica en matèria d’esport, ni a
la normativa que en aquesta matèria pugui aprovar la RFEF o la FCF, per la qual
cosa les sancions imposades només podran ser recorregudes en l’àmbit de
l’organització del torneig.
L’òrgan disciplinari competent per a la imposició de les sancions que preveu aquest
codi disciplinar serà el Comitè de Competició propi del torneig. Les resolucions del
qual no podran ser objecte de recurs.

1- Cap equip podrà fitxar jugadors per disputar aquest torneig, essent
únicament valides les fitxes tramitades en les respectives lligues de la
present temporada 2017-18, les quals s’han de presentar els dies dels
partits per la redacció d’acta i revisió de fitxes.
2- Targeta groga i vermella, la suma de dues grogues o una vermella directa el
jugador queda exclòs del partit sense poder ser substituït.
3- L'expulsió per doble amonestació no impedeix participar en el següent
partit, la vermella directa si impideix jugar següent partit.
4- En les semifinals cada equip podrà realitzar els canvis de jugadors que
cregui convenient, excepte els últims 10 minuts de partit que únicament
podrà fer 3 canvis. En la final no hi haurà limitació de canvis de jugadors
excepte els últims 10 minuts de la 2a part on només es permetrà 3 canvis
per equip.
5- Trofeu de Campió i subcampió + MVP final que es faran entrega el mateix
dia de la final.

