
EQUIPS PARTICIPANTS EDICIÓ 2.016

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

El període d'inscripció al TORNEIG FUTBOL 7 BORRIANA serà des del 24 de maig al 9 de
juny a les 22h
Tindran preferència d'inscripció els 56 equips participants en l'edició 2.016

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

Per a inscriure's al TORNEIG FUTBOL 7 BORRIANA cada equip haurà de:

 Emplenar les dades del capità en la taula d’inscripció del conserge

 Una vegada rebuts, per part de l'organització, els enllaços d'internet:

 Emplenar completament el Formulari d'Alta d'Equip 
 Emplenar completament el Formulari d'Inscripció de jugadors 

 Realitzar en el número de compte del Club Futbol Sala JPM Borriana

Número de compte: LA CAIXA ES37 2100 1627 6002 0018 3179

 Realitzar un ingrés de 28 € per jugador (mínim 10 jugadors) (consultar promocions SOCI CLUB SME) 

 Realitzar un ingrés de de 115 € per equip en concepte de arbitratges

 Lliurar en les oficines del S.M.E. els justificants d'ingrés i el formulari de participació al
costat de:
 Fotocòpia del D.N.I. cada jugador ( només jugadors nous )

 Fotografia de cada jugador amb el nom per darrere ( només jugadors nous )

MÉS INFORMACIÓ

El Torneig Solidari Futbol 7 Borriana es durà a terme del 26 de juny al 28 de juliol

El  PreTorneig Solidari Futbol 7 Borriana es durà a terme els dies 16, 19 i 21 de juny i
podran participar un màxim de 32 equips. D'aquestes 32 places 8 es reservaran a equips
que van acabar en 1ª divisió en l'edició del 2016, i les 24 restants s'adjudicaran seguint
l'ordre de lliurament de la documentació

Per a poder jugar en el Torneig has d'haver complit els 16 anys abans de jugar. En el
cas que un jugador complisca els anys una vegada iniciat el torneig, no podrà disputar cap
partit fins al dia que els complisca.

Els Horaris de joc dl Torneig seran: 20:15h 4ª i 3ª Divisió; 21:15h 2ª Divisió i 22:15 1ª
Divisió. Al Pretorneig afegirem si cal la franja de 19:15h

En el cas que un jugador vulga jugar en dos equips haurà de:
    - No podrà jugar en dos equips de la mateixa divisió
    - Realitzar la inscripció en un dels equips
    - Emplenar la sol·licitud de participació en dos equips (facilitada per l'organització)
    - Realitzar el pagament de la inscripció del nou equip
 En un equip no podrà haver-hi més de 2 jugadors que dobleguen en equips del Torneig

Una  vegada  aportada  tota  la  documentació  anteriorment  sol·licitada  l'equip  estarà  inscrit,  en  el  cas  que  alguna  de  la
documentació requerida no fóra presentada l'equip no es considerarà inscrit fins que aquesta estiga completa, podent quedar
fora del campionat
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EQUIPS NOUS

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
El període d'inscripció al TORNEIG FUTBOL 7 BORRIANA serà des del 24 de maig al 9 de
juny a les 22h
Tindran preferència d'inscripció els 56 equips participants en l'edició 2.016

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Per a inscriure's al TORNEIG FUTBOL 7 BORRIANA cada equip haurà de:

 Emplenar les dades del capità en la taula d’inscripció del conserge

 Una vegada rebuts, per part de l'organització, els enllaços d'internet:

 Emplenar completament el Formulari d'Alta d'Equip 
 Emplenar completament el Formulari d'Inscripció de jugadors 

 Realitzar en el número de compte del Club Futbol Sala JPM Borriana

Número de compte: LA CAIXA ES37 2100 1627 6002 0018 3179

 Realitzar un ingrés de 28 € per jugador (mínim 10 jugadors) (consultar promocions SOCI CLUB SME) 

 Lliurar en les oficines del S.M.E. els justificants d'ingrés i el formulari de participació al
costat de:

 Fotocòpia del D.N.I. cada jugador ( només jugadors nous )

 Fotografia de cada jugador amb el nom per darrere ( només jugadors nous )

Els equips nous d'aquesta edició del TORNEIG DE FUTBOL 7 BORRIANA formaran part  d'una llista  d'espera
configurada  segons  l'ordre  de  recepció  de  la  documentació.  Una vegada finalitzat  el  termini  d'inscripció  es
completaran les vacants en la llista oficial de participants seguint l'ordre de la llista d'espera. Després de ser
avisats, l'equip nou haurà de presentar el justificant d'ingrés de 115 € en concepte d'arbitratge en un termini de
24 hores. Si transcorregut aqueix termini no ha presentat la documentació requerida s'avisarà a l'equip següent
de la llista perdent així el dret a participar

MÉS INFORMACIÓ
El Torneig Solidari Futbol 7 Borriana es durà a terme del 26 de juny al 28 de juliol

El  PreTorneig Solidari Futbol 7 Borriana es durà a terme els dies 16, 19 i 21 de juny i
podran participar un màxim de 32 equips. D'aquestes 32 places 8 es reservaran a equips
que van acabar en 1ª divisió en l'edició del 2016, i les 24 restants s'adjudicaran seguint
l'ordre de lliurament de la documentació

Per a poder jugar en el Torneig has d'haver complit els 16 anys abans de jugar. En el
cas que un jugador complisca els anys una vegada iniciat el torneig, no podrà disputar cap
partit fins al dia que els complisca.

En el cas que un jugador vulga jugar en dos equips haurà de:
    - No podrà jugar en dos equips de la mateixa divisió
    - Realitzar la inscripció en un dels equips
    - Emplenar la sol·licitud de participació en dos equips (facilitada per l'organització)
    - Realitzar el pagament de la inscripció del nou equip
 En un equip no podrà haver-hi més de 2 jugadors que dobleguen en equips del Torneig

Una  vegada  aportada  tota  la  documentació  anteriorment  sol·licitada  l'equip  estarà  inscrit,  en  el  cas  que  alguna  de  la
documentació requerida no fóra presentada l'equip no es considerarà inscrit fins que aquesta estiga completa, podent quedar
fora del campionat
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PRETORNEIG SOLIDARI

INFORMACIÓ PRETORNEIG

El període d'inscripció al PRETORNEIG FUTBOL 7 BORRIANA serà des del 24 de maig
al 9 de juny a les 22h

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

Per a inscriure's al PRETORNEIG FUTBOL 7 BORRIANA cada equip haurà de:

 Emplenar  la  casella  corresponent  en el  Formulari  d'Inscripció  de  l'Equip  en el
Torneig (formulari via internet)

 Realitzar en el número de compte del Club Futbol Sala JPM Borriana

 Número de compte: LA CAIXA ES37 2100 1627 6002 0018 3179

 Realitzar un ingrés de 50 € per equip

 Lliurar en les oficines del S.M.I. els justificants d'ingrés 

CARACTERÍSTIQUES DEL PRETORNEIG

El PreTorneig Solidari Futbol 7 Borriana es durà a terme els dies 16, 19 i 21 de juny i
podran participar un màxim de 32 equips. D'aquestes 32 places 8 es reservaran a
equips  que  van  acabar  en  1ª  divisió en  l'edició  del  2016,  i  les  24  restants
s'adjudicaran als equips interessats

Les places s'adjudicaran seguint l'ordre de lliurament de la documentació.

L'horari de disputa dels partits serà el següent:
1ª franja 19:15
2ª franja 20:15
3ª franja 21:15
4ª franja 22:15 Quedant reservada la 4ª franja per als dos grups d'equips de

1ª Divisió.

S'asseguren un total de 3 partits per equip.

La composició dels grups i distribució dels horaris es durà a terme en el Sorteig Públic
Oficial del PreTorneig Solidari que es durà a terme el dia 13 de juny a les 19:30h
en  la  Piscina  Municipal. A  aquest  sorteig  haurà  d'assistir,  com  a  mínim,  un
representant de cada
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 DESCOMPTES INSCRIPCIÓ

BENEFICIARIS Seran beneficiaris dels descomptes i promocions en la inscripció a les Lligues, Tornejos i Campionats organitzats 

pel SME tots els jugadors que siguen, en el moment d'inscripció, SOCIS DEL CLUB SME

DESCOMPTES

JUGADORS SOCIS DEL
 PER A 

Els descomptes i promocions en la inscripció a les  Lligues, Tornejos i Campionats organitzats pel SME a

tots els jugadors que siguen SOCIS DEL CLUB SME, s'aplicaran sobre la quota de participació  de forma acumulativa

començant pels familiars.

Certificat d'Inscripció en el SERVEF

Informe Vida Laboral (expedit durant

els 10 dies anteriors a la sol·licitud)

TAXA CAMPIONAT

28 €

SOCI DEL CLUB SME

En la unitat Familiar del qual

hi haja 2 o més membres

que participen en l'activitat

Nombre Soci del Club SME

Llibre de Família

Certificat de Convivència

DESCOMPTE FAMILIAR

1 Membre 0 % 28.00 €

2 Membre 20 % 22,40 €

3 Membre 30 % 19.60 €

4 Membre 50 % 14.00 €

5 Membre 100 % 0 €

SOCI DEL CLUB SME

En la unitat Familiar del qual

hi haja un o més membres

en situació de desocupació

DESCOMPTE OCI ACTIU

50 % 14.00 € 100 % 0 €

50 % 12.20 € 100 % 0 €

50 % 9.80 € 100 % 0 €

50 % 7.00 € 100 % 0 €

100 % 0 € 100 % 0 €

UNITAT FAMILIAR

MIEMBRE DESCOMPTE TAXA

1 MEMBRE EN DESOCUPACIÓ

UNITAT FAMILIAR

2 MEMBRES EN DESOCUPACIÓ

DESCOMPTE TAXA DESCOMPTE TAXA

DOCUMENTACIÓ 

A APORTAR

Participació en Lligues, Tornejos i

Campionats organitzats pel

Magnífic Ajuntament de

Borriana

r

n
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Nombre Soci del Club SME

Llibre de Família

Certificat de Convivència
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