
BASES TORNEIG FUTSAL A NOU LLEVANT 
 

- El torneig de Futsal forma part de les festes d’estiu que es duen a terme 
els dies 20 i 21 de juliol al pavelló del Borja Moll del barri Nou Llevant de 
Palma. Els partits es duran a terme entre les 18.30 h i 20.30 h 

 
- Hi podran participar els 12 primers equips inscrits correctament. La resta 

formaran part de la llista d’espera. La data màxima d’inscripció és dia 15 
de juliol de 2016 a les 20 h 

 
- La inscripció ha de ser realitzada per qualque membre de l’Equip 

Dinamo. 
 

- La inscripció de les persones menors d’edat haurà d’anar signada per 
pare/mare/tutor i anar acompanyada de la fotocòpia del DNI. 

 
- Els participants hauran de tenir entre 14 i 25 anys. 

 
- Els participants podran utilitzar els vestuaris del Borja Moll. 

 
- Participant al torneig de Futsal al pavelló del Borja Moll s’accepta la 

cessió d’imatge per a fer difusió a les xarxes socials. 
 

- Els equips estaran dividits en 4 grups: A, B, C i D. (3 equips per grup) 
 

- Dia 20 de juliol, el partits tindran una durada de 10 minuts i cada equip 
jugarà 2 partits on s’obtindran punts. L’equip amb més punts del grup 
passarà a semifinals.  

 
- Els punts estan repartits de la següent manera: equip guanyador +3 

punts; empat +1 punt a cada equip; equip que perdi no obtindrà punts. 
 

- En cas d’empat a punts en el mateix grup, passarà el grup amb menys 
gols en contra. 

 
- Els partits seran dirigits per l’organització i un àrbitre. 

 
- L’equip amb falta d’esportivitat, actuacions violentes, falta de respecte i/o 

actuacions fora de context, podria ser expulsat del torneig. 
 

- El grup guanyador rebrà un obsequi per part de l’organització. 
 

- Durant els partits es compliran les normes i reglament del Futsal de les 
Illes Balears. 

 
- L’organització es reserva el dret a fer alguna modificació necessària per 

millorar el funcionament com a resposta a qualque imprevist que pugui 
sorgir. 


