V COPA CIUTAT DE TARRAGONA 2010
INFORMACIÓ GENERAL
TIPUS D´ESDEVENIMENT: Eliminatòries i Final (Triangular)
EQUIPS PARTICIPANTS: Clubs locals de futbol que juguin en qualsevol
categoria territorial dels campionats de lliga.
CCC Bonavista
CF At. CampClar
Espanya Canonja UD
EF Sant Pere i Sant Pau
CF Icomar
CDC Torreforta

CF La Floresta
Club Gimnàstic de Tarragona B
Sant Salvador UD
CF La Canonja
Tarragona FC

ELIMINATÒRIES:
Equips: Els equips d´inferior categoria i últims classificats al finalitzar les lligues
respectives jugaran com a locals i s´enfrontaran als equips de categoria superior i
primers classificats.
Lloc: Camps municipals de futbol.
Dies eliminatòries:
1a eliminatòria – 19/08 i 21/8
2a eliminatòria – abans del 29/8
FINAL:
Equips: Els equips que guanyin dos eliminatòries jugaran la Final
Lloc: Camp municipal de La Floresta.
Dia: 4 de setembre, 20.00 h
HORARIS: Ha determinar pels equips.
PREMIS:
1. Copes: 1r, 2n i 3r classificat
2. Medalles: or, argent i bronze (simbòlic)
3. Copa: millor jugador de la Copa
4. Copa: millor porter de la Copa

REGLAMENT ELIMINATÒRIES
1. Reglament oficial del joc del futbol actual.
2. 1a Eliminatòria:
Partit 1:
Partit 2:
Partit 3:
Partit 4:
Partit 5:

dimecres 19/8 i dissabte 21/8.

UD St. Salvador
–
Tarragona FC
–
Espanya La Canonja UD –
CF La Floresta
–
CCC Bonavista
–

3. 2a Eliminatòria:

CF At. Campclar
CD La Canonja
CF Icomar
Nàstic B
EF Sant Pere i Sant Pau

19/8 –
21/8 –
21/8 –
19/8 –
19/8 –

18.30 h (St. Salvador)
19.00 h (Torreforta)
20.00 h (La Canonja)
20.00 h (La Floresta)
19.00 h (Bonavista)

abans del 29 d´agost.

Partit 7: Guanyador partit 1 – Guanyador partit 2
Partit 8: G partit 3 – G partit 4
Partit 9: G partit 5 – CDC Torreforta

....../..... – ......h
..... / .....– ......h
..... /......– ......h

4. Final Triangular: 4 de setembre – 20.00 h – Camp Municipal La Floresta
Equip 1:
Equip 2:
Equip 3:

Guanyador partit 7
Guanyador partit 8
Guanyador partit 9

5. Partits de 90 min. de joc total. Excepte triangular (45 min.)
6. Els equips pitjor classificats s´enfrontaran com a locals als equips millor
classificats o de categoria superior.
7. En cas d´igualtat a la classificació entre dos o més equips de la mateixa
categoria, al finalitzar la lliga, es tindrà en compte:
7.1. Els punts aconseguits.
7.2. La diferència entre els gols marcats i els gols encaixats per
cadascun d´ells.
7.3. El nombre de gols marcats.
7.4. El nombre de gols encaixats.
7.5. El nombre de targes ensenyades.
8. Les eliminatòries es jugaran, a partit únic, en el camp municipal de l´equip
pitjor classificat o de categoria inferior.

9. En cas d´empat, al finalitzar el temps reglamentari, es jugarà una pròrroga
de dos parts de 15 min. cadascuna.
10. En cas de persistir l´empat, al finalitzar la pròrroga,
llançaments de penal.

es realitzaran

11. Sancions:
Targeta vermella directe: L´organització adoptarà la sanció més adient.
Doble groga: 1 partit de suspensió.
2 targetes grogues acumulades: 1 partit de suspensió.
12. Canvis permesos per partit: il·limitat.
13. L´organització es reserva el dret d´efectuar qualsevol modificació i
d´adoptar les mides que estimi convenients per al bon funcionament de la
Copa.

REGLAMENT DE LA FINAL
1. Reglament oficial del joc del futbol actual.
2. Partits:
Partit 1: Equip A
Partit 2: Equip C
Partit 3: Equip guanyador partit 1

–
–
–

Equip B
Equip perdedor partit 1
Equip C

3. Partits de 45 min. de joc total amb 10 min. de descans entre partit i partit.
4. Al finalitzar els 45 min. de joc, sigui quin sigui el resultat final, es
realitzaran llançaments de penal. Es tiraran llançaments de penal en una
sèrie de cinc per cada equip; si al final de la sèrie de cinc persisteix l´empat,
es seguiran els llançaments de penal alternatius fins que un dels dos equips
falli.
5. En cas d´igualtat a punts entre dos equips, al finalitzar la copa, es tindrà en
compte:
El “gol-average” entre els dos equips.
La diferència entre els gols marcats i els gols encaixats per cadascun d´ells.
El nombre de gols marcats.
El nombre de gols encaixats.
El resultat dels llançaments de penal entre els dos equips.

6. En cas d´igualtat a punts entre els tres equips, al finalitzar la copa, es tindrà
en compte:
La diferència entre els gols marcats i els gols encaixats per
cadascun
d´ells.
El nombre de gols marcats.
El nombre de gols encaixats.
El resultat dels llançaments de penal entre els equips.
7. Sancions:
Targeta vermella directe o per doble groga: 1 partit de suspensió.
8. Canvis permesos per partit: il·limitat.
9. L´organització es reserva el dret d´efectuar qualsevol modificació i
d´adoptar les mides que estimi convenients per al bon funcionament de la
Copa.

