
Bases futbol 5x5

• L'inscripció al torneig està limitada a 16 equips, en que es respectarà 
estrictament la data d'inscripció per correu.

• L’edat mínima per a participar és 8 anys, i sempre que estiguin acompanyats per 
un adult fins als 14 anys.

• Els encarregats d’arbitrar els partits seran els vencedors del partit anterior. En 
cas d’empat que s’arribi a un consens o per sorteig.

• Els partits tindran una durada de 15 minuts sense descans.
• Els equips hauran de constar d’almenys 5 membres per jugar un partit , i 

SEMPRE amb un membre del sexe oposat
• En cas de pluja s’aplaçaria el torneig fins a nova data..
• El porter només podrà agafar la pilota amb les mans quan l’últim en tocar-la 

hagi estat algú de l’altre equip o fruit d’un rebot.
• No hi haurà camp, ni limit de temps perquè el porter la jugui amb els peus
• Es sacarà de banda i de corner amb les mans.
• Si un equip no es presenta a l’hora del partit es perdrà l’oportunitat de jugar i es 

considerarà que ha perdut el partit.
• Recordant el caràcter no professional del torneig, l’organització té el dret a 

expulsió de qualsevol membre o equip participant del torneig.

Bases bàsquet 5x5

• L'inscripció al torneig està limitada a 16 equips, i s'omplirà segons categories 
d'edat.

• L’edat mínima per a participar és 8 anys, i sempre que estiguin acompanyats per 
un adult fins als 14 anys.

• Els encarregats d’arbitrar els partits seran els vencedors del partit anterior. En 
cas d’empat que s’arribi a un consens o per sorteig.

• Els partits tindran una durada de 15 minuts sense descans.
• Els equips hauran de constar d’almenys 5 membres per jugar un partit , i 

SEMPRE amb un membre del sexe oposat
• En cas de pluja s’aplaçaria el torneig fins a nova data..
• Si un equip no es presenta a l’hora del partit es perdrà l’oportunitat de jugar i es 

considerarà que ha perdut el partit.
• Recordant el caràcter no professional del torneig, l’organització té el dret a 

expulsió de qualsevol membre o equip participant del torneig.



Bases BikePolo 3x3

• L'inscripció al torneig està limitada a 6 equips, en que es respectarà estrictament 
la data d'inscripció per correu.

• L’edat mínima per a participar és 8 anys, i sempre que estiguin acompanyats per 
un adult fins als 14 anys.

• Els participants jugaran sota la seva pròpia responsabilitat.
• L’organització recomana l’ús de casc, així com d’altres equipaments com 

guants, genolleres..
• En cas de pluja es buscarà una altra data per a tenir lloc el torneig.
• Els encarregats d’arbitrar els partits seran els vencedors del partit anterior. En 

cas d’empat que s’arribi a un consens o per sorteig.
• Els partits tindran una durada de 12 minuts sense descans o a 5 gols.
• Els equips hauran de constar d’almenys 3 membres per jugar un partit, i sempre 

és més interessant si hi ha com a mínim algun membre del sexe oposat a l'equip.
• Si un equip no es presenta a l’hora del partit es perdrà l’oportunitat de jugar i es 

considerarà que ha perdut el partit.


