EL MATILDE EN FORMA 2.0
NORMES PER A PODER PARTICIPAR


La participació en aquest torneig és VOLUNTÀRIA i volem que aquesta siga amb IL·LUSIÓ.



L’esport és també una manera de FER AMICS I DE PASSAR-HO BÉ, NO
jugueu només per guanyar el partit.



A l’inici i al final del partit TOTS ELS JUGADORS del equips ES
SALUDARAN.



El torneig es jugarà PER CURSOS (1º+2º i 3º+4º+FPB) i en forma de LLIGUETA PER
PUNTS.



La PUNTUACIÓ del torneig és la següent:

- Partit GUANYAT________________3 punts.
- Partit EMPATAT________________2 punts.
- Partit PERDUT_________________1 punt (guanyeu punts només per participar).
- Partit ARBITRAT_______________1 punt (l’arbitratge ha de ser just per a sumar aquestos punts).
- Equip NO PRESENTAT__________0 punts.

La PUNTUACIÓ EXTRA serà:

- Per cada partit AUTOARBITRAT________1 punt extra!! (guanyeu 1 punt quan
els àrbitres del vostre partit no es presenten i us teniu que autoarbitrar).
- Equips que juguen amb ALGUNA XICA____1 punt extra!! (quan l’equip juga amb
alguna xica bona part del partit)
-

Els equips que juguen AMB MÉS XIQUES sumaran cada trimestre 3 punts extra

a

la classificació general.
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Hi hauran PREMIS per als equips següents:

- Per als GRUPS que hi participin AMB MÉS ALUMNES al torneig.
- Per als GRUPS que hi participin AMB MÉS XIQUES al torneig.
- Per als GUANYADORS DE CADA ESPORT.



L’INICI DELS PARTITS serà a les 10:55 h. Es faran dues parts de 10 minuts amb canvi
de camp. El final del partit serà quan sone el timbre de les 11:15 h. Si un equip NO ES
PRESENTA al camp a les 10:55 h es donarà el seu partit per perdut per “no presentació”.



En cas de PLUJA els partits es jugaran en la següent jornada.

 ELS CAPITANS dels equips seran els encarregats d’anar a buscar els
PETOS i de retornar-los quan s’acabe el pati. Si algun peto ES QUEDA
TIRAT PEL PATI se sancionarà a l’equip que l’hagi portat amb la pèrdua de
punts.



Els equips que tinguen SUPLENTS/SUBSTITUTS a la banqueta faran canvis de 2 jugadors
cada 5 minuts (tothom ha de jugar un cert temps o no es sumaran els punts del partit).



En cada partit, un dels equips que no li toque jugar eixe dia farà L’ARBITRATGE DEL
PARTIT (guanyarà 1 punt l’equip que faça un bon arbitratge). Hi haurà dos àrbitres pitant i un
a la taula anotant. Ja sou majors i heu de responsabilitzar-vos de l’organització del torneig. En
cas que els àrbitres no es presentin els dos equips s’autoarbitraran i sumaran 1 punt per
autoarbitratge (sempre que no hi haja incidències durant el partit i els dos equips firmen l'acta
del partit).



ELS ÀRBITRES apuntaran el resultat del partit A L’ACTA
D’ARBITRATGE i se li donaran al professor-coordinador del torneig.



ELS ÀRBITRES són els encarregats D’AGAFAR LES PILOTES I DE
RETORNAR-LES quan sone el timbre. Si no ho fan no sumaran els
per arbitrar.

punts
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Les QUEIXES REITERADES als àrbitres suposaran l’expulsió durant 5 minuts del partit.



Les FALTES DE RESPECTE O INSULTS ALS ÀRBITRES suposaran
l’expulsió immediata del jugador i una sanció per a l’equip en forma de
pèrdua de punts del partit.



En cas D’AGRESSIONS O BARALLES de jugadors se’ls retirarà
inmediatament del torneig i se’ls hi aplicarà les SANCIONS O CÀSTICS continguts en el
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE.

JUGUEU NET I EN EQUIP I APROFITEU-VOS DELS BENEFICIS DE FER ESPORT!!!!
GUANYAREU AUTOCONFIANÇA, AUTOESTIMA, FAREU AMICS I MILLORAREU
LA VOSTRA SALUT!!!

