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Dossier Trobada Nacional Futbol 7 Benjamí 

Masculí 
 
 

Informació general 

 

La Trobada Nacional es durà a terme el dissabte 3 de Juny al Nou Estadi Municipal de 

futbol de Santa Coloma de Gramenet (adv. Can Peixauet s/n 08923 Santa Coloma de 

Gramenet). La jornada començarà a les 9:30h i participaran un total de 6 equips. Els 

equips estan convocats 45 minuts abans de l’hora d’inici del seu primer partit. La jornada 

constarà de 3 partits, i es jugaran durant tot el matí fins al migdia. Es disposarà d’un 

descans per esmorzar de 10:30h a 11:30h aproximadament. La jornada no serà 

classificatòria tot i que es premiarà a un o varis equips en relació als valors demostrats 

durant la trobada. Tots els jugadors rebran un medalla de participació i un obsequi del 

Consell Esportiu organitzador. 

 

 

Horaris generals de la trobada: 

 

- 09:00h. Arribada i recepció dels primers equips.  

- 09:30h. Inici dels primers partits.  

- 10:30h. Descans per esmorzar.  

- 11:30h. Reanudació dels partits.  

- 13:15h. Desfilada i entrega de medalles.  

- 14:00h. Final de la trobada.  

 

A continuació podreu veure la informació detallada de la jornada: 

 
 
 
 

EQUIPS GRUP 1 EQUIPS GRUP 2 

ATLETIC SANT JUST ESCOLA AVENÇ 

FORUM LA MINA CERDANYOLA DEL VALLÈS  

U.E. RAPITENCA ESCOLA MONTAGUT 

 
 
 

mailto:cebn@cebnord.com


 
 

Consell Esportiu del Barcelonès Nord cebn@cebnord.com  933996496 

 
 

 

Inici partits 

 

Els enfrontaments entre tots els equips inscrits, es realitzaran en diferents partits durant tot 

el matí (3 partits). El reglament serà el que marca la UCEC, a excepció de les següents 

pautes: els partits constaran de dos parts de 10 minuts i 5 minuts (aproximadament) per 

realitzar l’escalfament previ a cada partit. El terreny de joc serà el reglamentari de futbol 

7. 

 
 
Horaris dels partits 

 
 

 

HORA/PISTA CAMP 1 FUTBOL 7  CAMP 2 FUTBOL 7 

9:30 -10:00 
ATLETIC SANT JUST – FORUM LA 

MINA 
ESCOLA AVENÇ – CERDANYOLA DEL 

VALLÈS 

10:00 – 10:30 
U.E. RAPITENCA – ATLETIC SANT 

JUST 
ESCOLA MONTAGUT – CERDANYOLA 

DEL VALLÈS 

10:30 – 11:30 
FINAL NACIONAL INFANTIL  (CAMP 1)  

ESCOLA PIA TERRASSA – FEDAC CERDANYOLA 

10:30 – 11:30 ESMORZAR 

11:30 -12:00 FORUM LA MINA – U.E. RAPITENCA ESCOLA AVENÇ – ESCOLA MONTAGUT 

12:00 – 12:30 
U.E. RAPITENCA – CERDANYOLA DEL 

VALLÈS 
ESCOLA AVENÇ-  ATLETIC SANT JUST 

12:30 – 13:00 
ESCOLA MONTAGUT – FORUM LA 

MINA  
 

13:15 ENTREGA DE PREMIS 

 

 

Parada per esmorzar 

Els equips podran marxar a esmorzar (dins la mateixa instal·lació) un cop finalitzats els 

primers enfrontaments. La segona ronda s’iniciarà a les 11:30h. Tots els equips han d’estar 

5 minuts avanç. 
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Especificacions Tècniques 

 

Per dur a terme aquesta trobada es disputaran simultàniament 2 partits de futbol 7 a la 

vegada.   

En cas d’empat es decidirà el guanyador amb una tanda de penals (5). Si continues 

l’empat no es seguiria llençant mes penals. 

Els partits seran de 2 parts de 10 minuts amb un descans de 3 minuts.  

Els canvis seran lliures durant les dues parts i hauran de jugar obligatòriament tots els 

jugadors inscrits al tríptic. 

Els tècnics hauran de marcar els jugadors que jugaran cada part als llistats del seu 

dossier. Aquests llistats s’hauran d’entregar al dinamitzador abans de cada part.  

 
 

 

FINAL NACIONAL INFANTIL 

 
El reglament serà el que marca la Normativa Técnica de la UCEC.  

 

El partit serà de 4 períodes de 15 minuts, amb 2’ + 5’ + 2’ de descans entre parts. 

 

Abans d’iniciar el 4t període, tots el jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran d’haver jugat 

com a mínim 1 període complert i seguit de joc. 

 

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o 

desqualificació. En el 4t període i període extra es podran concedir substitucions. 

 

Es podran sol·licitar temps morts 1 minut per part (1 pel primer i segon període i l’altre per 

tercer i quart període) i equip no acumulables. 

 

La targeta groga suposarà l’exclusió de 2 minuts del jugador amonestat. Un cop acabat 

aquest temps serà aquest mateix jugador el que deurà incorporar-ase al terreny de joc. 

Un segona targeta groga al mateix jugador o un vermella, suposarà la seva 

desqualificació del partit. 

mailto:cebn@cebnord.com

