
FUTBOL FANG 
PER A INFANTS, JOVES I ADULTS 

Les inscripcions per participar a aquesta activitat seran del 27 al 30 d’agost, de 8 a 15 hores, a la Granja 
Soldevila. Per poder participar, cal emplenar la inscripció que trobareu a la recepció de la Granja Soldevila 
i que també us podeu descarregar del web municipal (staperpetua.cat) que, en el cas dels menors d’edat, 
ha d’anar signada pel pare, mare o tutor legal del menor.

L’activitat s’estructurarà en tres categories: infants (de 7 a 13 anys), joves (de 14 a 18 anys) i adults. Els equips 
podran ser mixtos. El torneig s’organitzarà en funció del nombre d’equips amb un màxim de vuit equips 
per categoria (5 equips d’adults).

L’activitat és totalment de caràcter lúdic i gens competitiva. 
El sistema de joc dependrà del nombre de persones inscrites, i es prioritzarà en tot moment el fet de po-
der jugar el màxim de partits possibles dels equips.

Els equips estaran formats per un mínim de sis jugadors/es.

Tots els equips tindran un nom (NO es permetran noms de caire ofensiu). 

Normativa del joc
· Les dimensions del terreny de joc són aproximadament de 20 metres x 10 metres 
· Els equips estaran formats per un porter i 5 jugadors/es. 
· Tots els jugadors/es han de portar la mateixa samarreta.
· Cada partit tindrà una durada de 5 minuts.
· No hi haurà límits de canvis.
· No hi haurà fores de joc i les fores de banda es faran amb els peus. Si hem de treure un corner, pilota fora 
o penal ho farem de la següent manera: pilota a la mà, es deixa caure i, abans de tocar la pilota al terra, la 
passem amb el peu.
· El porter ha d’estar sota dels pals en tot el partit i pot tocar la pilota amb les mans a dos metres aproxi-
madament de la porteria.
· No hi hauran àrbitres, donat el caire lúdic i festiu de l’activitat, s’ha d’entendre que és un acte festiu i que 
venim a passar-nos-ho bé. 

Normativa específica
· És obligatori signar la butlleta d’inscripció  abans de participar, en cas de menors d’edat, cal signatura 
del pare, mare o tutor legal.
Es reserva el dret d’admissió per a aquelles persones que presentin símptomes sota efectes d’alcohol i 
drogues.
· Els equips estaran formats per entre 6 i 8 jugadors/es.
· S’ha de portar roba i sabates d’esport, samarreta igual per a tots els participants i un element distintiu 
per al porter. És obligatori jugar amb calçat esportiu.
· És aconsellable fer servir alguna mena de cinta adhesiva per fixar les sabates.
· És obligatori seguir les indicacions de l’organització, en cas contrari pot ser expulsat
· És opcional portar roba de recanvi.

Premis
Es donaran punts a l’equip amb més fair-play i punts a l’equip que durant el partit transmeti l’esperit lúdic 
i divertit de l’activitat.
Els premis per categoria seran a l’equip més divertit i a l’equip amb més fair-play.


