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LLIGA INTERCOMARCAL FUTBOL-7
INFORMACIÓ GENERAL
1) CATEGORIES CONVOCADES
Escoleta

nascuts/des els anys 2014 i 2015

Prebenjamí primer any

nascuts/des l’any 2013

Prebenjamí segon any

nascuts/des l’any 2012

Benjamí primer any

nascuts/des l’any 2011

Benjamí segon any

nascuts/des l’any 2010

2) CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Per poder prendre part a les Lligues Intercomarcals de Futbol 7, els esportistes,
educadors/es i delegats/des inscrits han d’estar en possessió de la corresponent
assegurança i llicència d’esportista dels JEEC 2019-2020, per presentar-la abans de cada
partit.
Els/Les esportistes han de participar a la categoria que els correspon segons el seu any de
naixement. Es permet la participació d’esportistes en una categoria immediatament superior,
entenent-se per categoria un any natural. En aquests casos, serà imprescindible presentar
l’autorització dels pares al Consell Esportiu corresponent.
Un jugador no podrà participar en una categoria inferior a la que li correspon per edat. Els
casos excepcionals seran valorats individualment pel Comitè de Competició. Només es
tindran en compte dos casos:
Problemes mèdics, i exclusivament si van acompanyats de l’informe facultatiu.
Si l’entitat no té equip de la categoria on hauria de jugar l’afectat.
Un cop començada la lliga, no s’acceptarà cap excepció.
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3) INSCRIPCIONS I PREUS
El termini per fer la preinscripció a les Lligues Intercomarcals serà:
Del 02/09/2019 al 20/09/2019 (ambdós inclosos): Inscripció d'equips.
Del 02/09/2019 al 27/09/2019 (ambdós inclosos): inscripció jugadors i tramitació de
les llicències esportives (per educadors, delegats i jugadors).
El 03-04/10/2019 publicació de calendaris.
Per a inscripcions d'equips a partir de la segona fase, la data límit serà una jornada
abans de finalitzar la primera fase.
En les categories Prebenjamí i Benjamí els equips estaran formats per un mínim de 9
jugadors, i un màxim de 14. En el cas d’Escoleta, el màxim seran 16 jugadors.
CATEGORIES
ESCOLETA PREBENJAMÍ

BENJAMÍ

ALEVÍ

INSCRIPCIÓ EQUIP (Inscripció equip/jugadors +
llicència 1 tècnic i 1 delegat)

165€

190€

190€

190€

INSCRIPCIÓ EQUIP 2a FASE (Inscripció
equip/jugadors + llicència 1 tècnic i 1 delegat)

125€

145€

145€

145€

LLICÈNCIA ESPORTISTES

10€

10€

10€

10€

20€

20€

20€

25€ / partit

25€ / partit

30 € / partit

LLICÈNCIA TÈCNICS I DELEGATS (*Inclosa en el
20€
preu de l'equip)
ARBITRATGES (L’import s’establirà en funció dels
calendaris i es liquidarà abans de començar la
25€ / partit
lliga)

No s’acceptarà cap inscripció que no segueixi aquest cicle o que es presenti fora de termini.

4) DATES
Inici primera fase lliga (Prebenjamí i Benjamí) Cap de setmana 19-20 d’ octubre.
Inici lliga Escoleta Cap de setmana 9-10 de novembre.
Inici segona fase lliga (Prebenjamí i Benjamí) Pendents calendari.
Reunions entre els Consells Esportius organitzadors i les entitats:
o Reunió inicial: dijous 05 de setembre, a les 19 hores.
o Reunió entre fases: desembre ( dia per concretar)
o Reunió de tancament: maig / juny ( dia per concretar)
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5) ARBITRATGES
La gestió dels arbitratges anirà a càrrec del Consell Esportiu d’origen i serà aquest qui
designarà els Tutors de Joc pels partits jugats a la seva comarca.

6) EDUCADORS
Cada equip ha d'inscriure com a mínim un educador, serà imprescindible que com a mínim
tingui 16 anys i que disposi d'una de les següents titulacions: llicenciat/graduat en CAFE o
MEF, tècnic esportiu, CIATE, titulacions federatives o Educador dels Consells Esportius. La
documentació acreditativa caldrà presentar-la en el moment de formalitzar la inscripció dels
equips. En cas de no disposar de cap titulació, serà obligatori assistir al curs d'Educadors
organitzat pels Consells Esportius el dissabte 28 de setembre de 2019 a Girona.

7) COMITÈ DE COMPETICIÓ
Aquest Comitè estarà format pels tècnics dels Consells Esportius del Gironès i del Pla de
l’Estany.

