REGLAMENT
1. Normativa de joc
El Torneig es regirà pel present Reglament, i les normes de la Federació
Catalana de Futbol.

2. Finalitat i sistema del Torneig
La Conselleria d’esports de l’Ajuntament de Tarragona organitza el
Memorial Cinto López – II Torneig Tarragona de futbol 7 per
promocionar l’esport i la bona relació entre veïns, funcionaris,
periodistes i agents de seguretat de Tarragona. A més, de rendir un
homenatge a un dels esportistes i persones més importants de la història
d’aquesta ciutat.
Tots els equips disputaran un mínim de 3 partits en grups de 4 equips.
Primer es jugaran els partits de grup. Els dos primers classificats de cada
grup jugaran els quarts de final. Els guanyadors dels partits de quarts
jugaran les semifinals i els dos guanyadors de semifinals jugaran la final.

3. Categories
El Torneig és per a equips masculins o mixtes d’associacions de veïns,
organismes oficials i cossos policials de Tarragona. Els equips estaran
formats per un mínim de 7 jugadors i un màxim de 12 jugadors. Tots els
participants hauran de ser majors d’edat (18 anys o més).

4. Temps de joc
Partits de dos temps correguts de 20 min. amb un descans de 3 min.

5. Substitucions de jugadors
Els canvis dels jugadors es realitzaran sense detenir el joc, sempre pel
centre del camp i sense avisar a l'àrbitre; el jugador substitut no podrà
entrar en el terreny de joc fins que el jugador substituït no hagi
abandonat completament el terreny de joc.
El nombre serà il·limitat.

6. Alineacions indegudes
L´alineació de qualsevol jugador no inscrit o sancionat es considerarà
alineació indeguda. A l´equip infractor se li donarà per perdut dit partit
pel resultat de 3-0.

7. Classificació final dels grups
En cas d’igualtat a la classificació entre dos o més equips de la mateixa
categoria, al finalitzar el grup, es tindrà en compte:
3.1. Els punts aconseguits.
3.2. La diferència entre els gols marcats i els gols encaixats per
cadascun d’ells.
3.3. El nombre de gols marcats.
3.4. El nombre de gols encaixats.
3.5. El nombre de targes ensenyades.

8. Eliminatòries directes
En cas d’empat, al finalitzar el temps reglamentari en les eliminatòries
directes, es realitzaran llançaments de penal. Es tiraran llançaments de
penal en una sèrie de tres per cada equip; si al final de la sèrie de tres
persisteix l’empat, es seguiran els llançaments de penal alternatius fins
que un dels dos equips falli.

9. Sancions
5.1. Targeta vermella directe: Expulsió del torneig.
5.2. Doble groga: 1 partit de suspensió.
5.3. Tres targetes grogues acumulades: 1 partit de suspensió.
5.4. Qualsevol actitud incívica, desmesurada o que representi el
“guanyar sigui com sigui” per part d’un jugador o equip significarà
la seva expulsió del torneig.

10.Equipatge
En el torneig, cada equip haurà de comunicar al responsable
organitzador, els colors de l'equipatge que utilitzarà regularment durant
la competició, donant un equipatge com oficial i altre segon, si ho
tingués. Quan la coincidència d'equipatges, pogués originar confusió a
l'àrbitre, l'equip que figuri com visitant estarà obligat a canviar
d'equipatge. En cas de coincidència de colors, si l'equip que figura com
visitant no disposa de segon equipatge l'organització facilitarà armilles.

11.Inici dels partits
Per a què un partit pugui iniciar-se, cada equip haurà de comptar amb un
mínim de CINC jugadors. L'equip es podrà anar completant durant el
desenvolupament del partit.
Tots els equips hauran d’estar al terreny de joc a l’hora d’inici del partit.
Si transcorreguts cinc minuts de l’horari establert d’inici del partit un
dels equips no es troba al terreny de joc, s'entendrà com
desconsideració a l'equip contrari i/o equip arbitral i se li donarà per
perdut dit partit pel resultat de 3-0. El mateix passarà si no es troben els
dos equips.
12. L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol modificació i d’adoptar les
mides que estimi convenients per al bon funcionament del torneig.

