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1. FULL D’INFORMACIÓ GENERAL:

2. INFORMACIÓ DE LA COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA (Benjamí i
Aleví):
I. Localització
A Igualada i Òdena (Anoia), 8 de juny del 2019 celebrem la Final
Nacional de Futbol Sala dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Instal·lacions:
-

Complex Poliesportiu de les Comes (Igualada)

-

Pavelló Poliesportiu
Benjamí)

Mestre

Vila

Vell

(Òdena,*Per

categoria:

Adreça:
-

C/ Carles de la Riba, s/n, 08700 Igualada (Polígon Industrial de les
Comes).

-

Plaça Mestre Vila Vell, s/n, 08711 Òdena (*Per categoria: Benjamí)

DISTRIBUCIÓ DE PISTES
COMPLEX ESPORTIU LES COMES

*després dels darrers partits que es disputin a Òdena, es farà l’entrega
en el mateix pavelló dels premis i les distincions.
El pavelló d’Òdena el teniu a sota en una altra imatge. No prestarà
confusió degut a què és una única pista.

II. Horari General:
Enllaç:https://www.ceanoia.cat/uploads/JEE/20182019/FINALS%20NACIONALS/associaci%C3%B3/horaris/FN%20futsal%20%20horaris.pdf

II. Horari benjamí

II. Horari Aleví

II. Horari infantil

II. Horari cadet

IV. Normativa tècnica Futbol Sala (UCEC)

1. 1. Quadre resum del reglament per categories
Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I
ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Jugadors/es
inscrits a
l’acta

Mínim: 5 jugadors/es
Màxim: 12 jugadors/es

Jugadors/es
en pista

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 5.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es
quedi a pista amb 3 jugadors/es.

Terreny de
joc
Porteria
Pilota
Durada del
partit
Durada dels
descansos
Inici del
període
Canvi de
camp

40 x 20 metres amb una variació de +/- 2 metres
3 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra)
Diàmetre: 59 a 62 cm.

Diàmetre: 62 cm.

4 períodes de 10 minuts

4 períodes de 12 minuts

2’ + 5’ + 2’
Sacada a mig camp de forma alternativa.
Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.

Alineació

Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a
l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit
de joc.
Sense màxim.

Substitucions

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.

Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I
ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Jugadors/es
inscrits a
l’acta

Mínim: 5 jugadors/es
Màxim: 12 jugadors/es

Jugadors/es
en pista

El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 5.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es
quedi a pista amb 3 jugadors/es.

Terreny de
joc
Porteria
Pilota
Durada del
partit
Durada dels
descansos
Inici del
període
Canvi de
camp

40 x 20 metres amb una variació de +/- 2 metres
3 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra)
Diàmetre: 59 a 62 cm.

Diàmetre: 62 cm.

4 períodes de 10 minuts

4 períodes de 12 minuts

2’ + 5’ + 2’
Sacada a mig camp de forma alternativa.
Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.

Alineació

Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a
l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit
de joc.
Sense màxim.

Substitucions

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.

Exclusions

S'estableix que en el moment en el que el/la Tutor/a de Joc
amonesti a un/a jugador/a amb targeta groga, aquest/a jugador/a
serà exclòs/a durant 2 minuts. El/la jugador/a exclòs/a, serà
substituït/da al terreny de joc per un/a company/a.
Al finalitzar els dos minuts, el/la jugador/a exclòs/a haurà de tornar a
entrar al terreny de joc obligatòriament en el lloc del/la company/a
que l'ha substituït anteriorment. Aquests dos minuts d’exclusió SÍ
que li comptabilitzaran igual com a temps de joc “jugat” en el
període mínim obligatori de joc.
Els dos minuts que jugui el/la jugador/a que substitueix al jugador/a
amonestat/da amb exclusió, NO li comptabilitzarà en el temps total
de joc. És a dir, aquest/a jugador/a substitut/a haurà de jugar
igualment un mínim d'un període sencer.

Temps morts

1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart
període) i equip no acumulables.

Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I
ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Accions
bàsiques de
valors

Serà d'aplicació obligatòria realitzar els següents procediments:
 Els equips hauran de respectar el temps d'antelació d'arribada
al camp de joc, marcat per cada competició.
 Els/les esportistes portaran l'equipament obligatori per la
pràctica del futbol sala: canyelleres, uniforme de l'equip, el/la
porter/a haurà de portar una samarreta diferent als/les
jugadors/es de camp i els/les jugadors/es hauran de portar
pantalons curts.
 Els/les esportistes no podran portar cap tipus d'element que
pugui suposar un risc físic per ell/a i/o els/les seus/ves
oponents.
 Els/les esportistes, tècnics/es i tutor/a de joc es saludaran al
inici i final del partit.
 Els/les esportistes saludaran al públic al inici i final del partit.

Períodes
extres

No existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es
contemplaran els períodes extres: Es jugaran tants períodes de 5’
com faci falta fins desfer l’empat.

- Sistema de puntuació i classificació
4.1.- Sistema de classificació
-Categoria benjamí i aleví: S’aplicarà el sistema de classificació integrat
que s’especifica a la normativa de Futbol Sala dels JEEC.
-Categoria infantil i cadet:
S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel
que s’especifica a la normativa de Futbol Sala dels JEEC.
4.2.- Puntuació de valors
Es puntuaran les accions de foment del joc net i dels valors de l’esport,
especificades a la normativa de Futbol Sala dels JEEC.

- Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS/ES els/les participants, es
lliuraran els guardons següents:
- medalles als 3 primers equips de la classificació esportiva de cada
categoria i gènere.
-Categoria benjamí i aleví: medalles (o altres guardons del mateix valor o
superior) als/les esportistes que hagin realitzat una acció destacada digne
de menció.
-Categoria infantil i cadet: medalles (o altres guardons del mateix valor o
superior) als/les 3 primers equips de la classificació en valors de cada
categoria i gènere.

SISTEMA DE DESEMPAT
A) LLIGA
Futbol sala, Futbol set , Handbol i Minihandbol, Bàsquet i Minibàsquet, Volei i Minivolei
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents
sistemes de desempat:
- Per llur ordre i caràcter excloent:
o per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips
implicats.
o per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra, tenint en compte però
tots els altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.
o l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.
o l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors
Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els següents
sistemes de desempat:
-

per llur ordre i caràcter excloent:
o per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els
resultats obtinguts entre els equips implicats, com si els altres no hi haguessin
participat.
o per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra, considerant només els
partits jugats entre els equips implicats.
o per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra, tenint en compte però
tots els partits de la competició.
o l’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.
o l’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

B) ELIMINATÒRIES o FINALS NACIONALS
-

SISTEMA DE PUNTUACIÓ PARAL·LEL

Futbol sala
En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es jugarà una pròrroga de 5 minuts per
a desfer l’empat.
Si al finalitzar aquesta prorroga, encara hi ha empat, es procedirà al llançament de 3 penals per a
cada equip, alternant-se l’un i l’altre en l’execució. Aquests llançaments, no necessàriament els
hauran de portar a terme jugadors/es que estiguin en pista.
Acabada aquesta tanda, si l’empat continua, es llançaran tants penals, com siguin necessaris en
tandes d’un, amb alternança d’un per equip fins a desfer l’empat.
Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es
escollits ja hagin fet efectiu el seu.
No podran participar en els penals els jugador/es expulsats/des o desqualificats/des al final el
partit.
Durant el període extra no es podran demanar temps morts.

-

SISTEMA DE PUNTUACIÓ INTEGRAT

Futbol sala
En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es jugarà una pròrroga de 5 minuts per
a desfer l’empat.
Si al finalitzar aquesta prorroga, encara hi ha empat, es procedirà al llançament de 3 penals per a
cada equip, alternant-se l’un i l’altre en l’execució. Aquests llançaments, no necessàriament els
hauran de portar a terme jugadors/es que estiguin en pista.
Acabada aquesta tanda, si l’empat continua, es llançaran tants penals, com siguin necessaris en
tandes d’un, amb alternança d’un per equip fins a desfer l’empat.
Un jugador escollit no podrà repetir un llançament de penal fins que tots els seus companys/es
escollits ja hagin fet efectiu el seu.
No podran participar en els penals els jugador/es expulsats/des o desqualificats/des al final el
partit.
Els penals formen part del període extra ( prorroga de 5’ + penals, si calen)
Durant el període extra no es podran demanar temps morts.

La puntuació del resultat obtingut d’aquest període extra, se sumarà al resultat de l’empat.
Després de resoldre l’empat esportiu, encara caldrà afegir la puntuació del resultat de valors
que han obtingut els equips en el partit. D’aquesta manera, el resultat final del partit serà la
suma del resultat esportiu i el de valors.
Si amb aquest resultat final es dones de nou un altre empat, es resoldria tenint en compte
l’equip amb la millor puntuació de valors esportius del partit en qüestió.

IV. Protocol d’actuació en cas d’accident:
*Per aquells/es esportistes que pertanyen als consells esportius de: Girona, Baix Camp,
Tarragonès, Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i Sabadell, hauran de posar-se en
contacte amb els seus respectius consells i demanar aquesta informació.

La resta de consells esportius hauran de seguir el següent protocol:
Quan un esportista assegurat pateix un accident esportiu cobert en pòlissa,
requereix assistència d’ urgència, ha de trucar al telèfon 902 102 264, on li indicarán
el centre concertat d’assistència d’urgències més proper. En aquest centre s’haurà
d’identificar com a participant d’una activitat organitzada per UCEC o un dels seus
Consells Esportius adherits, mitjançant:


El seu DNI (si en té) o el seu nom i cognoms

L’assistència d’urgència es limita a les 12 hores següents a haver-se produït
l’accident, en cas contrari haurà d’omplir el Comunicació d’accident i seguir el
protocol d’assistència ordinària no urgent.
B.- EMPLENAMENT DEL DOCUMENT DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT
En qualsevol cas, l’assegurat o els seus responsables emplenarà el corresponent
document de Comunicació d’accident dins de les 72 hores següents a haver-se
produït l’accident.
Aquest document de Comunicació serà facilitat pel Consell Esportiu o entitat
col·laboradora que correspongui.
Juntament amb aquest document emplenat i signat pel lesionat (o els seus
responsables) i pel representat de l’organització que dona fe dels fets, s’ha
d’adjuntar el DNI (si en té) i la documentació mèdica que el Centre Sanitari hagi
entregat al lesionat (informe mèdic, diagnòstic, etc.) i ENVIAR A L’EMAIL:
autorizaciones.ucec@fiatc.es

C.- SOL·LICITUD DE CONTINUITAT D’ASSISTÈNCIA DESPRÈS DE LA URGÈNCIA O DE
LA PRIMERA VISITA NO URGENT
Si després de una primera atenció mèdica, a criteri dels facultatius que han atés
l’assegurat, cal una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació,
visites successives...), un cop emplenat i enviat el document de Comunicació
d’Accident ,junt amb l’informe mèdic, per tenir dret a continuar el tractament
mèdic caldrà fer una petició d’autorització al nº de telèfon 902 102 264 o a l’email
autorizaciones.ucec@fiatc.es
Un cop rebuda l’autorització, l’assegurat podrà anar al professional o Centre mèdic
concertat amb Fiatc per rebre l’assistència prescrita.

4. RESTAURANTS:
Llocs per menjar més propers
Els següents llocs els trobaràs a l’Avinguda Europa (Polígon Les
Comes)

BAR LES COMES – Situat al pavelló de les Comes
Preu: Econòmic
FORN ALEMANY (Entrepans freds i calents, dolços, pizzes...)
Preu: Econòmic

RESTAURANT COR VERD (opció vegana):

Telèfon: 645 78 76 54
Preu: Econòmic

RESTAURANT LA CLOTXA

Telèfon: 937 68 15 14
Preu: A consultar

RESTAURANT LA NOVA VINYA:

Telèfon: 938 03 08 05
Preu: A consultar
RESTAURANT PACIFIC
Telèfon: 938 03 58 73
Preu: A consultar
RESTAURANT ES MOSS
Telèfon: 938 06 65 96
Preu: A consultar

RESTAURANT EL LOKAL
Telèfon: 932 69 60 25
Preu: A consultar

RESTAURANT AQUA
Telèfon: 932 69 60 25
Preu: A consultar

RESTAURANT BUFFET LLIURE
JAPONÈS-CHINÈS
Telèfon:
Preu: Econòmic

Altres llocs pel centre de la ciutat
RESTAURANT EL BINDÚ (opció vegetariana):
Adreça: Rambla de Sant Ferran, 42, 08292 Igualada, Barcelona
Telèfon: 937 77 60 71
Preu: A consultar.

RESTAURANT SOMIATRUITES:
Adreça: Carrer del Sol, 19,
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 66 26
Preu: A consultar.

PIZZERIA MUNICH:
Adreça: Rambla de Sant Isidre, 30,
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 57 05
Preu: Econòmic

FRANKFURT CLEIN:
Adreça: Rambla de Sant Isidre,
26, 08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 44 11
Preu: Econòmic

RESTAURANT EL JARDÍ:
Adreça: Rambla de Sant Isidre,
12, 1er, 08700 Igualada,
Barcelona
Telèfon: 938 03 18 64
Preu: A consultar.

RESTAURANT EXQUISIT:
Adreça: Carrer de Sant
Josep, 18, 08700 Igualada,
Barcelona
Telèfon: 938 06 68 59
Preu: A consultar.

RESTAURANT CAPRICI:
Adreça: Carrer de Sant Roc, 11,
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 931 84 47 01

BAR EL CAFÈ DE LA PLAÇA:
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 16, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 931 73 73 16
Preu: Econòmic.

RESTAURANT SINGULAR:
Adreça: Plaça Sant Miquel, 3, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 27 44
Preu: A consultar.

RESTAURANT EL ROVELL DE L’OU:
Adreça: Plaça del Pilar, 12, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 53 27
Preu: A consultar.

RESTAURANT EL CROSTÓ:
Adreça: Carrer de Sant Magí, 58, 08700
Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 46 60
Preu: A consultar.
BAR ESQUAIX IGUALADA:
Adreça: Carrer de Masquefa, 9, 08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 56 55
Preu: Econòmic.

Altres zones on podeu trobar més opcions (bars, restaurants,
forns (entrepans)
-

Plaça Cal Font d’Igualada

-

Plaça de l’Ajuntament d’Igualada

-

Avinguda Europa, Polígon de les Comes d’Igualada (A 7 minuts
en cotxe.

5. COM ARRIBAR-HI?
En cotxe
Barcelona – Igualada. SORTIDA 555: Autovia A2 Barcelona Lleida.
Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de Les Comes. Seguint
recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3a rotonda, girarem a la
dreta. Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el
poliesportiu Les Comes.
Lleida – Igualada. SORTIDA 555: Autovia A2 Lleida Barcelona.
Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de Les Comes. Seguint
recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3a rotonda, girarem a la
dreta. Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el
poliesportiu Les Comes.
Tarragona – Igualada: Autopista AP-7, carretera N-340 i C244
Girona – Igualada. SORTIDA 555: Autovia A2 Barcelona Lleida.
Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de Les Comes. Seguint
recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3a rotonda, girarem a la
dreta. Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el
poliesportiu Les Comes.

Turismes. Disposeu de zona d’aparcament al complex esportiu.

En tren
Sortida dels trens: Pl-Espanya Barcelona.
Durada: 1.20h
Ubicació de l’estació: la parada es troba a 20 minuts del Polígon Les
Comes
El bus urbà passa cada 20 minuts (de dill a div; cada 30 min els
dissabtes)

Ferrocarrils
de
la
Generalitat
de
http://turistren.cat/index.php/fitxa/igualada-museus/

Catalunya:

En bus
Des de Barcelona: Surt un bus cada 30 minuts (horaris aquí) i para a
Igualada en 3 punts.
L’opció Bus Express és la més ràpida, és directe i tarda 45 minuts.
Per anar al barri del Rec, és aconsellable baixar a la 2a parada, al
passeig Verdaguer. Després, a peu, s’ha de creuar la plaça de Cal
Font i la Rambla fins arribar al barri del Rec (5 minuts a peu).

Hispano Igualadina.
Línea regular d’autobusos: http://www.igualadina.com/

INDICACIONS PER
APARCAMENTS

4. APARCAMENT:

https://www.google.com/maps/dir/41.5941403,1.6211646/41.5971552,1.6387451/@41.5908226,1.6140245,3144m/data=!3m1!1e3!4m19!
4m18!1m15!3m4!1m2!1d1.6280287!2d41.5937702!3s0x12a44279e0e0c411:0x50794eb444d4eb06!3m4!1m2!1d1.6326529!2d41.5967136!
3s0x12a4427c786e8335:0xbaebda3324126cb0!3m4!1m2!1d1.635371!2d41.5991045!3s0x12a4427d2f942337:0xf0bb2ecca10686df!1m0!3e
0

https://www.google.com/maps/dir/41.5941403,1.6211646/41.5919205,1.5962292/@41.5932097,1.6119538,2223m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0

ZONES D’APARCAMENT VEHICLES PROPIS
ESPAIS PER APARCAR ESPORTISTES

ZONA DE PARADA AUTOCARS

PARADA AUTOCAR PER DEIXAR ESPORTISTES

PUNTS D’APARCAMENT PER AUTOCARS

1i2

3

OPCIÓ 1 i 2:
https://www.google.com/maps/dir/41.594531,1.622846/C
an+Roca+de+la+Pedrisa,+Igualada/@41.594234,1.6234
678,1572m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!
1s0x12a443e3415e0903:0x7111ae6444ea9945!2m2!1d1
.6330572!2d41.5964754!3e0
OPCIÓ 3:
https://www.google.com/maps/dir/41.594531,1.622846/C
an+Roca+de+la+Pedrisa,+Igualada/@41.594234,1.6234
678,1572m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!
1s0x12a443e3415e0903:0x7111ae6444ea9945!2m2!1d1
.6330572!2d41.5964754!3e0

4

OPCIÓ 4:
https://www.google.com/maps/dir/41.594531,1.622846/P
arc+Central+d'Igualada,+Igualada/@41.5897899,1.62060
93,1572m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1
s0x12a469d9e9fe2b11:0x3e936a2129e2f9a7!2m2!1d1.6
260745!2d41.586093!3e0

PAVELLÓ POLIESPORTIU MESTRE VILA VELL (ÒDENA)

5. LLOCS D’INTERÈS:
Què visitar?
En aquest enllaç trobareu un seguit de propostes per poder visitar al
nucli urbà d’Igualada .

Enllaç:
http://www.igualada.cat/ca/laciutat/informacio-turistica-1

Punt d’Informació turística:
El Punt de difusió cultural i turística d’Igualada, ubicat en el vestíbul de
la Sala és un recurs per difondre i promocionar les potencialitats de la
ciutat: arquitectura, turisme industrial, història, cultura, comerç i
gastronomia, al mateix temps que esdevé un espai d’exercici de
capitalitat comarcal, en la difusió dels valors turístics de l’Anoia.
Enllaç:
http://www.igualada.cat/ca/serveis/lleure-cultura-yfestes/punt-de-difusio-cultural-i-turistica-digualada

