
 

INSCRIPCIÓ 

DEL 14 MAIG AL 2 DE 

JUNY 

COMPETICIÓ 

Distribució per divisions per a 

afavorir una competició més real. 

Reorganització del horaris per a 

afavorir-ho 

HORARIS 

 

Aquesta edició es jugarà en 3 

franges horàries: 

     20.15h -  1ª, 2ª i 3ª divisió 

     21.15h -  1ª, 2ª i 3ª divisió, 

     22.15h – equips de 4ª divisió 

INSTAL·LACIONS 

Aquesta edició es durà a terme al 

mateix temps a les instal·lacions 

Municipals de Llombai i San 

Fernando. Tots els equips 

jugaran el les dos seus. 

A MÉS 

Àrbitres Federats, Samarreta 

Tècnica commemorativa, baló 

per als equips, joc de petos per 

als equips, i molt més 

 

EDAT 

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. 

 

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ EQUIPS 2017 

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 
• Rebre per e-mail els enllaços per a fer la inscripció via digital 

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

• Emplenar completament el Formulari d'Alta d'Equip 2018 

• Emplenar completament el Formulari d'Inscripció de jugadors 2018 
   

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

 

LA CAIXA ES37 2100 1627 6002 0018 3179 

 

• Realitzar un ingrés de 28 € per jugador (mínim 10 jugadors) més 115 € 

per equip en concepte de arbitratges (consultar promocions SOCI CLUB SME) 

• En cas de voler participar del Pretorneig 50€ per equip 

 

• Caldrà indicar en el concepte el nom del capità i de l’equip 

 

• Lliurar en les oficines del S.M.E. el justificant d'ingrés  

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

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

nous ) 

Una volta estiga fet tot el procediment es podrà considerar a l’equip inscrit. 

PRETORNEIG  

El PreTorneig Solidari Futbol 7 Borriana només 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 2017, i les 24 restants s'adjudicaran seguint l'ordre de 

lliurament de la documentació. 

ES RESPECTARAN ELS HORARIS DE LA SELECCIÓ 

PRETORNEIG els dies 12, 14 i 18 de juny SORTEIG 8 juny 

TORNEIG del 26 de juny al 27 de juliol SORTEIG 21 de juny 

Els dies que jugue la Selecció no hi haurà partit. Igualment ocorrerà en 

quarts i semifinal 
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