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TROFEU FILAES 2015 
 

FUTBOL SALA SENIOR 
 

GRUP  A GRUP  B GRUP  C 
1  CIDES 1  LIGEROS 1  CHANO 
2  JUDIOS 2  MAGENTA 2  MASEROS 
3  MIQUEROS 3  MARRAKESCH 3  TOMASINES 

 
GRUP  D GRUP  E GRUP  F 

1  ASTURIANOS 1  ABENCERRAJES 1  ARAGONESOS 
2  CORDÓN 2  LLANA 2  BERBERISCOS 
3  MUDÉJARES 3  VASCOS 3  VERDS 

 
GRUP  G GRUP  H 

1  ALCODIANOS 1  ALMOGÁVARES 
2  ANDALUCES 2  CRUZADOS 
3  GUSMANS 3  MUNTANYESOS 
 4  REALISTES 

 
 

 

 

 

FUTBOL SALA ALEVI 
 

GRUP  A GRUP  B 
1  ARAGONESOS 1  CIDES 
2  ALMOGÁVARES 2  REALISTES 
3  TOMASINES 3  ASTURIANOS 

 
GRUP  C GRUP  D 

1  GUSMANS 1  MIQUEROS 
2  LIGEROS 2  ALCODIANOS 
3  CRUZADOS 3  VERDS 
4  LLANA 4  MUNTANYESOS 
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BÀSQUET 
 
 

GRUP  A GRUP  B 
1  REALISTES 1  JUDIOS 
2  CIDES 2  VASCOS 
3  BENIMERINS 3  NAVARROS 
4  ARAGONESOS 4  VERDS 

 
GRUP  C  

1  MOZÁRABES  
2  MASEROS  
3  CORDÓN  
4  MIQUEROS  

 
 
 
 
 
PETANCA 
 

GRUP  A GRUP  B 
1  ABENCERRAJES 1  ALCODIANOS 
2  ALMOGÁVARES 2  BENIMERINS 
3  ARAGONESOS 3  BERBERISCOS 
4  ASTURIANOS 4  LIGEROS 
5  CORDÓN 5  LLANA 
6  VASCOS 6  MARRAKESCH 

 
 

GRUP  C GRUP  D 
1  ANDALUCES 1  GUSMANS 
2  CIDES 2  MASEROS 
3  JUDIOS 3  MUNTANYESOS 
4  MAGENTA 4  NAVARROS 
5  MIQUEROS 5  TOMASINES 
6  REALISTES 6  VERDS 
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FUTBOL 8 INFANTIL 
 
 

GRUP  A 
1 REALISTES 
2 CORDÓN 
3 CIDES 
4 ALMOGÁVARES 

 
 
 
FUTBOL 8 CADET 
 

GRUP  A GRUP  B 
1  ALCODIANOS 1  ARAGONESOS 
2  ALMOGÁVARES 2  CORDÓN 
3  ANDALUCES 3  VERDS 
4  TOMASINES  

 
 
 
 
FUTBOL 7 VETERÀ 
 

GRUP  A GRUP  B 
1  ALCODIANOS 1  ASTURIANOS 
2  CORDÓN 2  MUDÉJARES 
3  GUSMANS 3  NAVARROS 
4  TOMASINES  

 
GRUP  C 

1  ARAGONESOS 
2  CRUZADOS 
3  MOZÁRABES 
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ESQUAIX       TENNIS TAULA 
 
 

GRUP  A 
1 CORDON 
2 CIDES 
3 GUSMANS 
4 NAVARROS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CURS DE MUNTANYA 
 

 

GRUP  A 
1 ALCODIANOS 
2 CIDES 
3 ALMOGÁVARES 
4 MASEROS 
5 MIQUEROS 
6 LIGEROS 
7 JUDIOS 
8 ASTURIANOS 

GRUP  A 
1 REALISTES 12 VERDS 
2 LLANA 13 NAVARROS 
3 ALCODIANOS 14 LIGEROS 1 
4 CORDÓN 15 ABENCERRAJES 
5 CIDES 1 16 JUDIOS 
6 ARAGONESOS 2 17 MUNTANYESOS 
7 MOZÁRABES 18 ASTURIANOS 
8 GUSMANS 19 ANDALUCES 
9  LIGEROS 2 20 ARAGONESOS 1 
10  ALMOGÁVARES 21 CIDES 2 
11 MASEROS  
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TROFEU FILAES - ANY 2015  
NORMES DE COMPETICIÓ FUTBOL SALA SÉNIOR  

 
1.-  Les regles de joc de futbol de sala que regiran el desenvolupament del Trofeu Filaes 

seran les vigents en el Reglament de la Federació Espanyola de Futbol (Secció Fut-
bol de Sala), amb les variacions específiques que s’introduisquen per a la disputa 
d’aquest Trofeu. 

 
2.-  El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat, encara 

que només podran constar en l’acta de cada partit quinze persones, que hauran 
d’estar inscrits necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment 
emplenat i verificat pel Comité de Competició. Aquest full serà l’ùnic document vàlid 
per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre de cada partit amb 
el temps suficient, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que 
disputaran cada partit. Els festers participants en aquesta modalitat i cat egoria 
hauran de ser nascuts abans del 3 d’abril de 1997 i nclusivament, amb la possi-
bilitat del 50% de l’equip, d’edat entre 16 i 18 an ys (1998 i 1999)  

   (Les irregularitats comeses en la formació indeguda dels equips podran ser sancio-
nats pel Comité Organitzador incloent l'expulsió de la filà d'este Trofeu i de posteriors 
edicions) 

 
  Es jugaran partits de 2 temps de 20 min a rellotge corregut. 
 
3.-  A) Sistema de competició: 
  
  La competició es desenvoluparà pel sistema següent: els equips es distribuiran en 7 grups de 3 

equips, i 1 grup de 4 equips que jugaran tots dos 2 partits cada equip. 
 
  Passaran a la fase de 1/8 de Finals els 2 primers classificats de cada grup. 
 
  L’ordre dels partits serà el següent: 
   
   En els grups de tres equips: 

• El 1er contra el 2on. 
• El 2on contra el 3er 
• El 3er contra 1er 

 
En els grups de quatre equips: 
• 1er contra 2nd 
• 3er contra 4rt 
• 1er contra 3er 
• 2nd contra 4rt 
 

 
B) Sistema de classificació: 
 
• Passaran a la fase de 1/8 de Finals els 2 primers classificats de cada grup. 
• El sistema de classificació serà per punts. 
• Si existeix empat a punts entre dos o més equips, es resoldrà: 

 
� Per major diferència de gols obtesos i rebuts, tenint en conter tots els 

partits de la competició. 
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� Pel major número de gols marcats tenint en conter tots els aconseguits 
en la competició. 

� Pel menor número de gols rebuts 
� Pel resultat del partit jugat entre ells. 

 
• SI PERSISTEIX  L’EMPAT, es realitzarà un sorteig entre els equips empatats. 

 
5.-  Octaus de final:   Els octaus  es disputaran de la següent manera: 
 
  Eliminatòria 1: 1er GA/2nd GE  Eliminatòria 2: 1er GB/2nd GF 
  Eliminatòria 3: 1er GC/2nd GG  Eliminatòria 4: 1er GD/2nd GH 
  Eliminatòria 5: 1er GE/2nd GA  Eliminatòria 6: 1er GF/2nd GB 
  Eliminatòria 7: 1er GG/2nd GC  Eliminatòria 8: 1er GH/2nd GD  
  

• Els emparellaments es faran de manera que en les eliminatories no juguen dos 
equips del mateix grup 

 
6.-  Quarts de final:  Els encreuaments de quarts de final seran els següents: 
 
  Quart A: Guanyador Eliminatòria 1 / guanyador eliminatòria 2 
  Quart B: Guanyador Eliminatòria 3 / guanyador eliminatòria 4 
  Quart C: Guanyador Eliminatòria 5 / guanyador eliminatòria 6 
  Quart D: Guanyador Eliminatòria 7 / guanyador eliminatòria 8 
 
7.-  Semifinals:   Les semifinals es disputaran de la següent manera: 
 
  Vencedor Quart A / Vencedor Quart B  Vencedor Quart C / Vencedor Quart D 
 

Els equips vencedors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes de 
2015 de Futbol de Sala Sénior. 

 
8.-  Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspen-

sions següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits: 
 

• Targeta Roja directa per faltes desproporcionades que siguen per motius del joc. 
SANCIO: 1 partit 

 
• Targeta Roja directa por faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agre-

sions etc. 
SANCIO: No podrà participar en la resta de partits. 

 
9.-  Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte 

la Normativa de Règim Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol de Sala 
(Secció de Futbol de Sala); a més, el Comité de Competició queda facultat per a de-
cidir sobre qualsevol reclamació d’ofici, feta sobre aquest tipus d’irregularitats. 

   
   A més s’adverteix que, segons l’acord de l’Assemblea de Delegats d’Equips, que re-

presenten les filaes participants, qualsevol filà que cometa una irregularitat per ali-
neació indeguda, podrà ser sancionada amb la inhabilitació per a prendre part en les 
pròximes edicions del Trofeu de Filaes. 

 
10.-  Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella 

que cada filà comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial 
i de la de reserva, o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte 
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amb les filaes respectives per a coordinar-se en aquest punt. 
 
11.-  Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits res-

pectius. 
 
12.-  Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de 

la seua índole o interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictami-
nar sobre aquests. 

 
13.-  El Comité de Competició estarà format per membres de la Delegació Local de la Fe-

deració Valenciana de Futbol (Secció de Futbol de Sala), i membres de la Regidoria 
d´Esports. 

 
14.-   L´organització informa que qualsevol lesió que es produeixca de la participació en 

este torneig correrà a càrrec de l’assegurança social o altre tipus d’assegurança de 
cadascun dels participants. 

 
15.-  L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, arbitrat-

ges, instal·lacions o qualsevol aspecte de l’organització de l’event, pels motius que 
considere. 

 
16.-  La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta normativa. 
 
17.-  En cas de pluja els partits de la pista exterior del pol. Fco Laporta es disputaran en el 

pavelló del col·legi La Salle. 
 
18.- Cada equip tindrà l’obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada 

partit com si es tractara de la fitxa de l’esportista, en el cas de no presentar aquest 
document, el jugador no podrà formar part de l’equip i per tant no podrà disputar el 
partit. 

 
19.- Tots els participants en les competicions senior i veterà hauran de ser festers de ple 

dret i estar inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden ex-
closos els socis).  

 
20.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2015, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit 

en els fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar segellades per la Regido-
ria d'Esports.  

 
21.- El comité de competició actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i 

només en el grup on competix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crea opor-
tú. 

 
22.- No es podrà demanar temps mort en els últims 5 minuts del segon temps 
 

EL COMITE ORGANITZADOR  



  

TROFEU FILAES - ANY 2015  
NORMES DE COMPETICIÓ FUTBOL SALA ALEVÍ  

 
1.- Les regles de joc de futbol de sala que regiran el desenvolupament del Trofeu Filaes seran 

les vigents en el Reglament de la Federació Espanyola de Futbol (Secció Futbol de Sala), 
amb les variacions específiques que s’introduisquen per a la disputa d’aquest Trofeu. 

 
2.- El partit es podrà disputar en 5 jugadors de camp i el porter. El nombre de jugadors que po-

den formar part de cada equip serà il·limitat, encara que només podran constar en l’acta de 
cada partit quinze persones, que hauran d’estar inscrits necessàriament en el full de partici-
pació, que haurà d’estar totalment emplenat i verificat pel Comité de Competició. Aquest full 
serà l’ùnic document vàlid per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre 
de cada partit amb el temps suficient, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors 
respectius que disputaran cada partit. Festers nascuts en els anys 2003 i 2004, amb la 
possibilitat que juguen jugadors de categories infe riors i superior (que a data 3 d’abril 
de 2015 no tinguen 13 anys cumplits). D’estos jugad ors de categoria superior, podran 
inscriure’s un màxim del 25 % del total de l’equip i en pista només podrà jugar 1. Les 
irregularitats comeses en la formació indeguda dels equips podran ser sancionats pel Comité 
Organitzador incloent l'expulsió de la filà d'este Trofeu i de posteriors edicions 

 
 Es jugaran partits de dos temps de 20 min. 
 
 3.- A) Sistema de competició: 
  
 La competició es desenvoluparà depenent del nombre de participants, pel sistema següent: 

2 grups de 3 equips i  2 grups de 4 equips (dos partits cada equip)  
                     
 L’ordre dels partits serà el següent: 
   
 En els grups de tres equips:   En els grups de quatre equips: 
 
 El 1er contra el 2on.    1er contra 2nd 
 El 2on contra el 3er    3er contra 4rt 
 El 3er contra 1er    1er contra 3er 
        2nd contra 4rt 
B) Sistema de classificació: 
 
- Es classificaran per a semifinals els campions de cada grup 
 
- El sistema de classificació serà per punts. 
- Si existeix empat a punts entre dos o més equips, es resoldrà: 
 

� Per major diferència de gols obtesos i rebuts, tenint en compte tots els partits de la competició. 
� Pel major nombre de gols marcats tenint en compte tots els aconseguits en la competició. 
� Pel resultat del partit jugat entre ells. 
� Per sorteig. 

 
4.-  Semifinals: Les semifinals es disputaran de la següent manera: 
  
 Campió Grup A / Campió Grup C  Campió Grup B /  Ca mpió Grup D 
 
Els guanyadors disputaran la final del Trofeu Filaes de 2015 de Futbol de Sala Aleví.  



  

 
5.- Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions se-

güents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits: 
Targeta Roja directa per faltes greus que siguen per insults, entrades desproporcionades, etc. 
 
SANCIÓ: 1 partit 
 
6.- Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la 

Normativa de Règim Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol (Secció de Futbol de 
Sala); a més, el Comité de Competició queda facultat per a decidir sobre qualsevol reclama-
ció d’ofici, feta sobre aquest tipus d’irregularitats. 

 A més s’adverteix que, segons l’acord de l’Assemblea de Delegats d’Equips, que represen-
ten les filaes participants, qualsevol filà que cometa una irregularitat per alineació indeguda, 
podrà ser sancionada amb la inhabilitació per a prendre part en les pròximes edicions del 
Trofeu de Filaes. 

 
7.- Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que cada 

filà comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de reserva, 
o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes respectives per 
a coordinar-se en aquest punt. 

 
8.- Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius. 
 
9.- Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua índole o 

interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests. 
 
10- El Comité de Competició estarà format per membres de la Delegació Local de la Federació 

Valenciana de Futbol i membres de la Regidoria d´Esports. 
 
11- L’Organització informa que qualsevol lesió que es produeixca de la participació en este torneig correrà a 

càrrec de l’assegurança social o altre tipus d’assegurança de cadascun dels participants. 
 
12.- L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, arbitratges, instal·lacions o 

qualsevol aspecte de l’organització de l’event, pels motius que considere. 
 
13.- La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta  normativa 
 
14.- L'organització es reserva el dret de demanar documentació que acredite l'edat dels participants davant de 

qualsevol dubte respecte a la competició. En el supòsit que l'equip al qual se li sol·licite el dit document no ho 
pose a la disposició de l'organització, serà exclòs de la competició. 

 
15.- Cada equip tindrà l’obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada partit com 

si es tractara de la fitxa de l’esportista, en el cas de no presentar aquest document, el jugador 
no podrà formar part de l’equip i per tant no podrà disputar el partit. 

 
16.- Tots els participants en les competicions senior i veterà hauran de ser festers de ple dret i estar 

inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden exclosos els socis). En el 
cas de menors sols podran jugar en la filà de la qual es vesteixen. 

 
17.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2014, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit en els 

fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar segellades per la Regidoria d'Esports.  
 
18.- El comité de competició actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i només 

en el grup on competix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crea oportú. 
EL COMITE ORGANITZADOR    



 

 

TROFEU FILAES 2015 
NORMES DE COMPETICIÓ DE PETANCA 

 

Primera.-  Cada equip haurà d'abonar 30,00 € abans de l'inici de la primera partida 
en concepte de gastos, corresponents als trofeus del 3r i 4t classificat, bolig, metre, 
pistes, bolígraf i arbitratges.  
Segona.-  Cada delegat d'equip haurà d'aportar el full d'inscripció de l'equip abans 
de jugar-se la primera partida. Els jugadors dels equips participants, hauran d'estar 
uniformats en el terreny de joc.  
Tercera.-  El torneig es regirà per les normes establides en la Lliga Local de 
Petanca. Els canvis seran pel sistema de temps lliure, acordant-los els delegats dels 
equips i els jugadors disposaran de mig minut per a llançar la bola, passat este 
temps serà donada com nul·la. 
Quarta.-  El torneig en la seua 1ª fase estarà format per 4 grups. Esta 1ª fase i els 
quarts de final, es jugaran el divendres dia 3.  
Cinquena.-  Les partides es jugaran segons l'horari establit, havent d'acabar a l'hora 
programada. Tot equip que no es trobe en la pista a l'hora designada, després de 
sonar el xiulet, serà penalitzat amb 1 tant per cada 5 minuts de retard, i als 30 
minuts quedarà eliminat de la competició. 
Sisena.-  Si el bolig, a l'inici de la jugada, queda en situació il·legal; ho tirarà una 
vegada cada equip, i així successivament fins que estiga en situació legal. Si la 
primera bola jugada passara a terreny prohibit, li correspondrà jugar a l’equip contari 
i així alternativament fins que quede una bola en terreny autoritzat. 
Setena.-  Quan sone el xiulet per al terme de la partida i el bolig estiga en pista, es 
continuarà la jugada fins al seu final; i en el cas que estiguera en situació il·legal, no 
es podrà tornar a tirar, per la cual cosa finalitzarà la jugada i per tant la partida.  
Vuitena.-  Al guanyador de la partida se li adjudicaran 3 punts, i en el supòsit 
d'acabar en empat, s'adjudicarà 1 punt a cada equip.  
Novena.-  Una vegada conclosa la 1ª fase del torneig, passaran a disputar els quarts 
de final, els 2 primers equips de cada grup. En cas d'empat en el mateix grup es 
jugarà un TP, per a determinar l'equip classificat per als quarts de final.  
Desena.-  Si al finalitzar els quarts de final, hi ha empat en una partida; es disputarà 
una jugada més per a determinar l'equip que passarà a semifinals. 
Onzena.-  El dissabte dia 4, es disputaran les semifinals, tercer i quart lloc i final, les 
partides de les quals seran a 15 tants.  
Dotzena.-  En el supòsit de sorgir algun problema en el desenrotllament de les 
partides, consultar amb els àrbitres de la competició, que estaran a disposició dels 
equips per a mesurar boles "dubtoses" i les seues decisions seran irrevocables.  
Tretzena.-  Si per inclemències meteorològiques la competició no poguera 
desenrotllar-se amb els horaris establits, se substituirà cada partida programada per 
un TP, repartint-se els punts de la mateixa manera que en la 1ª fase. 



 

 

 
TROFEU FILAES - ANY 2015 

NORMES DE COMPETICIÓ FUTBOL 7 VETERÀ 
 
1.- Les regles que regiran el desenvolupament del Trofeu Filaes seran les vigents en el Reglament 

de la Federació Espanyola de Futbol (Secció Futbol 7), amb les variacions específiques que 
s’introduisquen per a la disputa d’aquest Trofeu i AMB ELS MATEIXOS CONDICIONANTS QUE 
CONTEMPLA LA DELEGACIÓ D´ALCOI DE LA “FEDERACIÓN VALENCIANA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA” AL FUTBOL 8 VETERANS. 

 
2.- El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il�limitat, encara que només 

podran constar en l’acta de cada partit setze persones, que hauran d’estar inscrits 
necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment emplenat i verificat pel 
Comité de Competició. Aquest full serà l’ùnic document vàlid per a acreditar-ne la participació i 
s’haurà de presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, a fi que es puguen fer 
constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran cada partit. Els festers participants 
en aquesta modalitat i categoria hauran de ser nascuts abans del 3 d’abril de 1980 
inclusive i anteriors, amb possibilitat de 2 jugadors nascuts entre el 3 d’abril del 
1980 inclusive i el 3 d’abril del 1982 inclusive. (Les irregularitats comeses en la formació 
indeguda dels equips podran ser sancionats pel Comité Organitzador incloent l'expulsió de la 
filà d'este Trofeu i de posteriors edicions). 

 
 Es jugaran partits de dos temps de 25 min. 
 
3.- A) Sistema de competició: 
  
 La competició es desenvoluparà pel sistema següent: 2 grups de 3 equips i 1 grup de 4 equips  
                   
         L’ordre dels partits serà el següent: 
   
 En els grups de tres equips:   En el grups de quatre equips: 
 
 El 1er contra el 2on.    1er contra 2nd 
 El 2on contra el 3er    3er contra 4rt 
 El 3er contra 1er    1er contra 3er 
        2nd contra 4rt 
 

B) Sistema de classificació: 
 

• Es classificaran per a semifinals els campions de cada grup i el segon classificat del grup 
de 4 equips. 

• El sistema de classificació serà per punts. 
• Si existeix empat a punts entre dos o més equips, es resoldrà: 
 
� Per major diferència de gols obtesos i rebuts, tenint en compte tots els partits de la competició. 
� Pel major nombre de gols marcats tenint en compte tots els aconseguits en la competició. 
� Pel resultat del partit jugat entre ells. 
� Per sorteig. 

 
4.-  Semifinals: Les semifinals es disputaran de la següent manera: 
  Campió Grup A / Campió Grup C  Campió Grup B / Subcampió Grup C 
 
Els equips guanyadors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes 2015 de Futbol 8 Veterà. 



 

 

 
 
 
5.- Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions següents 

per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits: 
 
Targeta Roja directa per faltes desproporcionades que siguen per motius del joc.                  SANCIO: 1 partit 
 
Targeta Roja directa por faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agresions etc. 
SANCIO: No podrà participar en la resta de partits. 
 
6.- Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la 

Normativa de Règim Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol (Secció de Futbol 8); a 
més, el Comité de Competició queda facultat per a decidir sobre qualsevol reclamació d’ofici, 
feta sobre aquest tipus d’irregularitats. 

  
 A més s’adverteix que, segons l’acord de l’Assemblea de Delegats d’Equips, que representen les filaes 

participants, qualsevol filà que cometa una irregularitat per alineació indeguda, podrà ser sancionada amb 
la inhabilitació per a prendre part en les pròximes edicions del Trofeu de Filaes. 

 
7.- Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que cada filà 

comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de reserva, o, fent 
us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes respectives per a 
coordinar-se en aquest punt. 

 
8.- Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius. 
 
9.- Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua índole o 

interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests. 
 
10.- El Comité de Competició estarà format per membres de la Delegació Local de la Federació 

Valenciana de Futbol, i membres de la Regidoria d´Esports 
 
11.- L’Organització informa que qualsevol lesió que es produeixca de la participació en este torneig correrà a 

càrrec de l’assegurança social o altre tipus d’assegurança de cadascun dels participants. 
 
12.- L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, arbitratges, instal�lacions o 

qualsevol aspecte de l’organització de l’event, pels motius que considere. 
 
13.- La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta  normativa 
 
14.- L'Organització es reserva el dret de demanar documentació que acredite l'edat dels participants davant de 

qualsevol dubte respecte a la competició. En el supòsit que l'equip al qual se li sol�licite el dit document no 
ho pose a la disposició de l'organització, serà exclòs de la competició. 

 
15.- Cada equip tindrà l’obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada partit com 

si es tractara de la fitxa del esportista, en el cas de no presentar aquest document, el jugador 
no podrà formar part de l’equip i per tant no podrà disputar el partit. 

 
16.- Tots els participants en les competicions senior i veterà hauran de ser festers de ple dret i estar inscrits en el 

llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden exclosos els socis).  
 
17.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2015, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit en els 

fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar segellades per la Regidoria d'Esports.  
 
18.- El comité de competició actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i només en el grup on 

competix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crea oportú. 
EL COMITE ORGANITZADOR 



 

  

TROFEU FILAES - ANY 2015 
NORMES DE COMPETICIÓ FUTBOL 8 INFANTIL 

 
1.- Les regles de joc que regiran el desenvolupament del Trofeu Filaes seran les vigents en el 

Reglament de la Federació Espanyola de Futbol (Secció Futbol 8), amb les variacions específiques 
que s’introduisquen per a la disputa d’aquest Trofeu. 

 
2.- El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il�limitat, encara que només podran 

constar en l’acta de cada partit 14 persones (8 jugadors de camp i 6 suplents), que hauran d’estar inscrits 
necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment emplenat i verificat pel Comité de 
Competició. Aquest full serà l’ùnic document vàlid per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar a 
l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors 
respectius que disputaran cada partit. Els festers participants en aquesta modalitat i categoria 
hauran de ser nascuts als anys 2001 i 2002 (es permet la participació de jugadors de la 
categoria immediatament inferior /Aleví) (Les irregularitats comeses en la formació indeguda dels 
equips podran ser sancionats pel Comité Organitzador incloent l'expulsió de la filà d'este Trofeu i de 
posteriors edicions) 

 
  Es jugaran partits de dos temps de 25 min. 
 
3.-  A) Sistema de competició: 
  
 La competició es desenvoluparà pel sistema següent: els equips es distribuiran en 1 grup de 4 equips, que 

jugaran de la següent manera: 
 
 En els grups de quatre equips: 
 1er contra 2nd 
 3er contra 4rt 
 1er contra 3er 
 2nd contra 4rt 
 
B) Sistema de classificació: 
 
 - El sistema de classificació serà per punts. 

 - Si existeix empat a punts entre dos o més equips, es resoldrà: 
 
� Per major diferència de gols obtesos i rebuts, tenint en compte tots els partits de la competició. 
� Pel major nombre de gols marcats tenint en compte tots els aconseguits en la competició. 
� Pel resultat del partit jugat entre ells. 
� Per sorteig. 
 
El primer classificat del grup serà el campió del Trofeu Filaes de 2015 de Futbol 8 Infantil. 
     
4.-  Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions següents 

per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits: 
 
 - Targeta Roja directa per faltes desproporcionades que siguen per motius del joc.  SANCIO: 1 partit. 
 
- Directa por faltas greus o molt greus per insults, amenaces, agresions etc. SANCIO: No podrà 
participar en la resta de partits. 



 

  

 
5.- Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la 

Normativa de Règim Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol (Secció de Futbol 8); a més, 
el Comité de Competició queda facultat per a decidir sobre qualsevol reclamació d’ofici, feta 
sobre aquest tipus d’irregularitats. 

  
 A més s’adverteix que, segons l’acord de l’Assemblea de Delegats d’Equips, que representen les 

filaes participants, qualsevol filà que cometa una irregularitat per alineació indeguda, podrà ser 
sancionada amb la inhabilitació per a prendre part en les pròximes edicions del Trofeu de Filaes. 

 
6.- Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que cada filà 

comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de reserva, o, fent 
us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes respectives per a 
coordinar-se en aquest punt. 

 
7.- Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius. 
 
8.- Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua 

índole o interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests. 
 
9.- El Comité de Competició estarà format per membres de la Delegació Local de la Federació 

Valenciana de Futbol i membres de la Regidoria d´Esports. 
 
10.- L’Organització informa que qualsevol lesió que es produeixca de la participació en este torneig 

correrà a càrrec de l’assegurança social o altre tipus d’assegurança de cadascún dels participants. 
 
11.- L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, arbitratges, instal�lacions o 

qualsevol aspecte de l’organització de l’event, pels motius que considere. 
 
12.- La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta  normativa 
 
13.- L'Organització es reserva el dret de demanar documentació que acredite l'edat dels participants 

davant de qualsevol dubte respecte a la competició. En el supòsit que l'equip al qual se li sol�licite 
el dit document no ho pose a la disposició de l'organització, serà exclòs de la competició. 

 
14.- Cada equip tindrà l’obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada partit com si 

es tractara de la fitxa de l’esportista, en el cas de no presentar aquest document, el jugador no 
podrà formar part del equip i per tant no podrà disputar el partit. 

 
15.- Tots els participants en les competicions senior i veterà hauran de ser festers de ple dret i estar 

inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden exclosos els socis). En el cas 
de menors sols podran jugar en la filà de la qual es vesteixen. 

 
16.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2015, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit en els fulls 

de participació de la Fila i estes hauran d'estar segellades per la Regidoria d'Esports.  
 
17.- El comité de competició actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i només en el 

grup on competix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crea oportú. 
 
 

EL COMITE ORGANITZADOR 



 

  

 
TROFEU FILAES - ANY 2015 

NORMES DE COMPETICIÓ FUTBOL 8 CADET 
 
1.- Les regles de joc que regiran el desenvolupament del Trofeu Filaes seran les vigents en el 

Reglament de la Federació Espanyola de Futbol (Secció Futbol 8), amb les variacions 
específiques que s’introduisquen per a la disputa d’aquest Trofeu. 

 
2.- El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il�limitat, encara que 

només podran constar en l’acta de cada partit 14 persones (8 jugadors i 6 suplents), que 
hauran d’estar inscrits necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment 
emplenat i verificat pel Comité de Competició. Aquest full serà l’ùnic document vàlid per a 
acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps 
suficient, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran 
cada partit. Els festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de ser 
nascuts als anys 1999 i 2000 (es permet la participació de jugadors de la 
categoria immediatament inferior /Infantil). (Les irregularitats comeses en la formació 
indeguda dels equips podran ser sancionats pel Comité Organitzador incloent l'expulsió de la 
filà d'este Trofeu i de posteriors edicions) 

 
 Es jugaran partits de dos temps de 25 min. 
 
3.- A) Sistema de competició: 
  
 La competició es desenvoluparà pel sistema següent: els equips es distribuiran en 2 grups, 1 de tres 

equips i 1 de quatre equips. 
 
 L’ordre dels partits serà el següent: 
   
 En els grups de tres equips:   En els grups de quatre equips: 
 
 El 1er contra el 2on.    1er contra 2nd 
 El 2on contra el 3er    3er contra 4rt 
 El 3er contra 1er    1er contra 3er 
        2nd contra 4rt 
B) Sistema de classificació: 
 
 - El sistema de classificació serà per punts. 
 - Si existeix empat a punts entre dos o més equips, es resoldrà: 
 
� Per major diferència de gols obtesos i rebuts, tenint en compte tots els partits de la 

competició. 
� Pel major nombre de gols marcats tenint en compte tots els aconseguits en la competició. 
� Pel resultat del partit jugat entre ells. 
� Per sorteig. 
  
 Els campions de cada grup disputaran la final del Trofeu Filaes 2015. 
 
5.- Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions 

següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits: 
 - Targeta Roja directa per faltes lleus que siguen per motius del lance del joc. SANCIO: 1 partit 
 

 - Targeta Roja directa por faltas greus o molt greus per insults, amenaces, agresions etc. 
SANCIO: No podrà participar en la resta de partits. 

 



 

  

6.- Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la 
Normativa de Règim Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol (Secció de Futbol 8); a 
més, el Comité de Competició queda facultat per a decidir sobre qualsevol reclamació d’ofici, 
feta sobre aquest tipus d’irregularitats. 

 A més s’adverteix que, segons l’acord de l’Assemblea de Delegats d’Equips, que representen 
les filaes participants, qualsevol filà que cometa una irregularitat per alineació indeguda, 
podrà ser sancionada amb la inhabilitació per a prendre part en les pròximes edicions del 
Trofeu de Filaes. 

 
7.- Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que cada 

filà comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de reserva, 
o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes respectives per 
a coordinar-se en aquest punt. 

 
8.- Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius. 
 
9.- Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua 

índole o interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre 
aquests. 

 
10.- El Comité de Competició estarà format per membres de la Delegació Local de la Federació 

Valenciana de Futbol i membres de la Regidoria d´Esports. 
 
11.- L’Organització informa que qualsevol lesió que es produeixca de la participació en este 

torneig correrà a càrrec de l’assegurança social o altre tipus d’assegurança de cadascún dels 
participants. 

 
12.- L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, arbitratges, instal�lacions o 

qualsevol aspecte de l’organització de l’event, pels motius que considere. 
 
13.- La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta  normativa 
 
14.- L'Organització es reserva el dret de demanar documentació que acredite l'edat dels 

participants davant de qualsevol dubte respecte a la competició. En el supòsit que l'equip al 
qual se li sol�licite el dit document no ho pose a la disposició de l'organització, serà exclòs de 
la competició. 

 
15.- Cada equip tindrà l’obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada partit 

com si es tractara de la fitxa del esportista, en el cas de no presentar aquest document, el 
jugador no podrà formar part del equip i per tant no podrà disputar el partit. 

 
16.- Tots els participants en les competicions senior i veterà hauran de ser festers de ple dret i 

estar inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden exclosos els socis). 
En el cas de menors sols podran jugar en la filà de la qual es vesteixen. 

 
17.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2015, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit en els 

fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar segellades per la Regidoria d'Esports.  
 
18.- El comité de competició actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i només 

en el grup on competix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crea oportú. 
 

EL COMITE ORGANITZADOR 



 

 

 

 

 

 

TROFEU FILAES 2015 
NORMES DE COMPETICIÓ DE CURSA DE MUNTANYA 

 

LA CONQUESTA DEL CASTELL – DISSABTE 4 D’ABRIL 
 
 
La conquista del castell és una prova atlètica de muntanya que se celebra a la 
ciutat d’Alcoi amb motiu de la celebració del Trofeu Filaes d’Alcoi 2015. 
 
L’objectiu de la cursa és aconseguir el Pendó del Castell. 
 
Per aconseguir guanyar el Pendó del Castell caldrà fer el menor temps d’entre 
tots els que participen. 
  
El recorregut serà lineal i transcorrerà per camins i sendes dels voltants del 
Castellar. La distancia a córrer és de 2.500 m.  
 
L’inici de la prova estarà 
al carrer Corporació 
Musical Primitiva, i 
l’arribada al cim del 
Castellar.  
 
Podran participar 
persones majors de 
divuit anys que 
pertanyen a alguna filà 
d’Alcoi com a membre 
de ple dret o fulla 
sencera. 
 
La participació es 
realitzarà en equips de 4 
corredors que 
representaran a una Filà. 
Hi haurà una sola 
categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

NORMES DE COMPETICIÓ 
 
- La cursa es realitzarà per equips de 4 components que hauran de ser tots ells 

membres de ple dret d’una mateixa Filà d’Alcoi. Cada filà podrà tindre un  
màxim de 2 equips. 

 
- L’eixida dels participants es farà de manera controlada i escalonada, tenint 

cada equip el seu moment d’eixida designat. 
 
- S’establirà l’ordre d’eixida mitjançant sorteig que se celebrarà com a mínim 24 

hores abans. 
 
- Els equips quedaran concentrats en la zona de pre-eixida habilitada a tal 

efecte. A l’avís, aniran passant a la zona d’eixida fins a que es done la senyal 
d’inici. 

 
- Durant la cursa es podran fer avançaments, tenint en compte fer aquestos en 

els llocs on el traçat del recorregut no supose cap perill per a la resta de 
participants. Els avançats hauran de deixar passar a qui els demane pas.  

 
- A la cursa no s’admetrà la utilització de pals. 
 
- Els temps de la cursa estaran controlats de manera electrònica i mitjançant el 

sistema de xips. Aquests hauran de portar-los tots els participants i situats a 
les sabatilles. Tant al creuar la meta, com si es produeix alguna retirada, 
caldrà tornar els xips a l’organització. 

 
- Les classificacions es confeccionaran de la següent manera: Es sumaran els 

temps de cada un dels components de l’equip. El resultat de cada un dels 
equips es contrastarà amb els de la resta d’equips participants. Serà 
guanyador l’equip que la suma total dels seus corredors siga menor a la 
resta. 

 
- Els equips participants estaran en la zona de concentració a l’hora que se’ls 

indique. Si en el moment de ser cridats per accedir a la zona d’eixida no es 
presenten tots els components de l’equip, quedaran desqualificats i no podran 
participar baix cap concepte. 

 
- Serà motiu de desqualificació: 
 . No complir els requisits d’inscripció especificats en aquestes normes. 
 . Córrer per fora del recorregut establert per l’organització. 
 . Obstaculitzar el pas a corredors que demanen pas en els espais on no hi 

haja cap perill. 
 . Avançar a corredors provocant situacions de perill. 
 . Fer cas omís de les indicacions de l’organització. 

 



 

  

TROFEU FILAES - ANY 2015 
         NORMES DE COMPETICIÓ BÀSQUET 
 
1.- Les regles de joc de bàsquet que regiran durant el Trofeu de Filaes seran les vigents en el 

Reglament de la Federació Espanyola de Bàsquet, amb les variacions específiques que es 
puguen introduïr en la realització d'este Trofeu. 

 
2.- El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il�limitat, encara que 

només podran constar en l’acta de cada partit dotze persones, que hauran d’estar inscrits 
necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment emplenat i verificat pel 
Comité de Competició. Aquest full serà l’ùnic document vàlid per a acreditar-ne la 
participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, a fi que 
es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran cada partit. Els 
festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de ser nascuts abans 
del dia 3 d’abril de 1999 inclusive. (Les irregularitats comeses en la formació indeguda 
dels equips podran ser sancionats pel Comité Organitzador incloent l'expulsió de la filà d'este 
Trofeu i de posteriors edicions) 

 
3.- A) Sistema de competició: 
  
 El desenvolupament de la competició serà de la manera següent: 
  
 Es formaran 3 grups de 4 equips. 
 
Els 3 grups jugaran tots els partits corresponents a la competició en sistema lliga a una volta. 
 
   
B) Sistema de classificació: 
 
Per a determinar els equips que accediran a semifinals, es tindran en compte les indicacions 
següents i sempre en aquest ordre: 
 
1) Per major puntuació. 
 
2) En cas d'empat a punts entre dos equips, per a decidir-ne la primera i segona posicions, es 
tindrà en compte:  
En primer lloc el resultat aconseguit en els partits disputats, i es classificarà, per tant, aquell equip 
que hi haja obtés més punts. Si continua l'empat, es recorrerà al millor coeficient general, que 
resulta de dividir la suma total de punts a favor per la suma total de punts en contra, obtinguts en 
els partits de la lligueta. Per tant, passarà l'equip que tinga un coeficient major. Si encara continua 
l'empat, decidirà el resultat obtingut en el partit entre els dos equips. 
 
3) En cas d'empat entre tres equips, es procedirà de la mateixa manera que s'ha indicat en 
l'apartat 2n. 
 
4.- Semifinals: 
   
Els classificaran per a semifinals els primers classificats de cada grup i el millor segon dels 3 grups. 
Els guanyadors de les respectives semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes 2015 de 
Bàsquet. 



 

  

5.- La duració dels partits serà de 40 minuts, repartits en dos periodes de 20 minuts. Durant els 
20 minuts de joc del primer temps i els 17 primers minuts del segon temps, el rellotge no 
estarà neutralitzat, llevat del total dels quatre temps morts a que tenen dret els equips. Els 
tres últims minuts del segon temps estaran neutralitzats reglamentàriament, i no es podran 
demanar temps morts ni realitzar cap canvi de jugador, excepte si s'elimina un jugador per 5 
faltes. S’aplicaran els 24 segons de possessió. 

 
6.-    En tots els partits de la primera i de la segona fase, de la semifinal i final, si aquests acaben 

en un empat, es disputarà una prórroga de tres minuts  neutralitzant el cronòmetre per a 
determinar-ne el guanyador. Si continua l'empat, es realitzaran pròrrogues successives de la 
mateixa duració fins que n'hi haja un guanyador. 

 
7.- Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions següents per faltes comeses 

durant el desenvolupament dels partits respectius: 
 
 a) Un partit de suspensió per acumulació de dues faltes tècniques durant el 

desenvolupament d'un partit. 
 b) Exclusió del Trofeu a aquell que li siga aplicada una tècnica desqualificant. 
 
8.- Pel que fa a les alineacions indegudes, s'adverteix que, d'acord amb el que estableixen les Normes 

Generals del Trofeu Filaes, qualsevol filà que cometa irregularitats d'aquesta classe, podrà ser 
sancionada amb l'exclusió per a prendre part en pròximes edicions d'aquest Trofeu. 

 
9.- Cada equip haurà de disposar d'un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius. 
 
10.- El Comité de Competició estarà format per components del Comité de la Lliga Local de 

Bàsquet, de l’Associació d'Àrbitres d'Alcoi i membres de la Regidoria d´Esports. El president 
del Comité serà el Senyor Juan Andrés Martínez Baldó. 

 
11.- Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d'aquest Trofeu, a causa de la seua índole 

o interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests. 
 
12.-  L'Organització informa que qualsevol lessió que es produeixca de la participació en este 

torneig correrà a càrrec de la assegurança social o altre tipus d'assegurança de cadascún 
dels participants. 

 
13.- L'Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, arbitratges, 

instal�lacions o qualsevol aspecte de l’organització de l'event, pels motius que considere. 
 
14.- La participació en aquest Trofeu comporta la total acceptació de les normes establertes per a 

la competició de bàsquet. 
 
15.- Cada equip tindrà l’obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada partit 

com si es tractara de la fitxa de l’esportista, en el cas de no presentar aquest document, el 
jugador no podrà formar part del equip i per tant no podrà disputar el partit. 

 
16.- Tots els participants en les competicions senior i veterà hauran de ser festers de ple dret i 

estar inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden exclosos els socis).  
 
17.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2015, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit en els 

fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar segellades per la Regidoria d'Esports.  
 
18.- El comité de competició actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i només 

en el grup on competix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crega oportú. 
COMITÉ ORGANITZADOR 



 

       

        

TROFEU FILAES - ANY 2015 
NORMES DE COMPETICIO I REGLES DE JOC DEL TENNIS TAULA 

  
1.- Les regles de joc del tennis de taula que regiran el desenvolupament del Trofeu de Filaes 

seran les vigents en el Reglament de la Federació Espanyola de Tennis de Taula, amb les 
variacions especials que s’introduisquen per a la realització d’aquest Trofeu. 

 
2.- a) Els equips estaran composats per un mínim de dos jugadors i un màxim de 4, que hauran d’estar 

inscrits necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment emplenat i 
verificat pel Comité de Competició. Aquest full serà l’ùnic document vàlid per a acreditar-ne 
la participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, a fi que 
es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran cada partit. Els 
festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de ser nascuts abans 
del dia 3 d’abril de 2001 inclusive. (Les irregularitats comeses en la formació indeguda 
dels equips podran ser sancionats pel Comité Organitzador incloent l'expulsió de la filà d'este 
Trofeu i de posteriors edicions) 

 
 b) Es jugarà sistema  lliga amb els 8 equips participants 
 

 dia hora Taula 1  Taula 2  Taula 3 
1ª jornada divendres 3 10,00 horas 2-8 3-4 5-7 
2ª jornada divendres 3 11,30 horas 1-6 2-3 5-8 
3ª jornada divendres 3 13,00 horas 1-4 6-7 2-5 
4ª jornada divendres 3 16,30 horas 1-3 6-8 4-7 
5ª jornada divendres 3 18,00 horas 2-6 1-7 4-5 
6ª jornada divendres 3 19,30 horas 3-8 2-7 4-6 
              
7ª jornada dissabte 4 10,00 horas 1-8 3-5 2-4 
8ª jornada dissabte 4 11,30 horas 7-8 3-6 1-5 
9ª jornada dissabte 4 13,00 horas 3-7 4-8 Taula 
10ª jornada dissabte 4 17,00 horas 1-2 5-6 entrenament 

 
                 
 c) Cada partit tindrà una durada de 90 minuts. 
 
 d) En cada partit, els punts seran comptats pels mateixos jugadors o, si es considera 
convenient, pel delegat de qualsevol dels dos equips que estiga disposat a actuar com a àrbitre. 
  
 e) El primer classfiicat del grup serà el campió del Trofeu Filaes tennis taula 2015. 
 
 f) Els jugadors hauran d’aportar les seues pales reglamentàries i també les pilotes. 
 
 g) Si no es presenta un equip a l’hora prevista per a disputar un partit, comportarà la seua 
desqualificació automàtica. 
 
3.- L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, arbitratges, 

instal.lacions o qualsevol aspecte de la organització de l’event, pels motius que considere. 
 
4.- L’Organització informa que qualsevol lessió que es produeixca de la participació en este 

torneig correrà a càrrec de l’assegurança social o altre tipus d’assegurança de cadascún dels 
participants. 



 

       

        

 
 
 
 
5.- La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta normativa. 
 
6.- L'Organització es reserva el dret de demanar documentació que acredite l'edat dels 

participants davant de qualsevol dubte respecte a la competició. En el supòsit que l'equip a 
què se li sol�licite el dit document no ho pose a la disposició de l'organització, serà exclòs de 
la competició. 

 
7.- Cada equip tindrà la obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada partit 

com si es tractara de la fitxa del esportista, en el cas de no presentar aquest document, el 
jugador no podrà formar part del equip i per tant no podrà disputar el partit. 

 
8.- Tots els participants en les compteicions senior i veterà hauran de ser festers de ple dret i 

estar inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden exclosos els socis). 
 
9.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2014, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit en els 

fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar cunyades per la Regidoria d'Esports.  
 
10.- El comité de competición actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i només 

en el grup on competix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crea oportú. 
 

 
EL COMITÉ ORGANITZADOR 



 

 

 
 

 

TROFEU FILAES - ANY 2015 
NORMES DE COMPETICIÓ  DE  PADEL 

 
 
1.- Les regles de joc del Pàdel que regiran el desenvolupament del Trofeu de Filaes seran 

les vigents en el Reglament de la Federació Espanyola de Pàdel amb les variacions 
especials que s’introduisquen per a la realització d’aquest Trofeu. 

 
2.- a) Els equips estaran composats per dos 2 jugadors, que hauran d’estar inscrits 

necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment emplenat i 
verificat pel Comitè de Competició. Aquest full serà l’únic document vàlid per a 
acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps 
suficient, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran 
cada partit. Els festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de 
ser nascuts abans del 3 d’abril de 2001 inclusive. (Les irregularitats comeses en 
la formació indeguda dels equips podran ser sancionats pel Comitè Organitzador 
incloent l'expulsió de la filà d'aquest Trofeu i de posteriors edicions) 

 
 b) El sistema de competició serà: 
  
 b.1) Per categoria Or, 2 grups de tres equips i 1 grup de quatre equips on es 

classificaran tots els primers classificats i el millors segon. Semifinal i final seran 
eliminatòries directes.  

 
 b.2) Per categoria Plata, 6 grups de tres equips i 2 grups de quatre equips on es 

classificaran tots els primers classificats i els segons. Octaus, Quarts, Semifinal y Final 
seran eliminatòries directes. 

 
 b.3) Per categoria Bronze, 8 grups de tres equips, on es classificaran tots els primers 

classificats i els segons. Octaus, Quarts, Semifinal y Final seran eliminatòries directes. 
 
 
c) Cada partit es jugarà: 50 minuts o 12 jocs sense diferencia de dos jocs. Una volta arribat 
a un dels dos límits el partit es dona per finalitzat.  
 
d) En cada partit, els punts seran comptats pels mateixos jugadors o, si es considera 
convenient, pel delegat de qualsevol dels dos equips que estiga disposat a actuar com a 
àrbitre. 
 
 
 
e) Els jugadors hauran d’aportar les seues pales reglamentàries i també les pilotes. 
 
f) Si no es presenta un equip a l’hora prevista per a disputar un partit, comportarà la seua 
desqualificació automàtica, es donaran 5 minuts de marge. 



 

 

 
 
 
 
 

3.- L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, instal�lacions 

o qualsevol aspecte de la organització del event, pels motius que considere. 

 
4.- L’Organització informa que qualsevol lesió que es produeixca de la participació en 

aquest torneig correrà a càrrec de l’assegurança social o altre tipus d’assegurança de 

cadascú dels participants. 

 
5.- La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta normativa. 

 

6.- Cada equip tindrà la obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans de cada 

partit com si es tractarà de la fitxa del esportista, en el cas de no presentar aquest 

document, el jugador no podrà formar part del equip i per tant no podrà disputar el 

partit. 

 

7.- Tots els participants en les competicions sènior i veterà hauran de ser festers de ple 

dret i estar inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi (queden exclosos 

els socis).  

 

8.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2015, s'haurà d'estar obligatòriament inscrit 

en els fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar cunyades per la Regidoria 

d'Esports.  

 

9.- El comité de competición actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una modalitat i 

només en el grup on competeix i es reserva el dret d'actuar d'ofici quan ho crea oportú. 
 
 
 

EL COMITE ORGANITZADOR 
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TROFEU FILAES - ANY 2015 
NORMES DE COMPETICIO  D’ESQUAIX 

 
1.- Les regles de joc de l’esquaix que regiran el desenvolupament del Trofeu de 

Filaes seran les vigents en el Reglament de la Federació Espanyola d’Esquaix 
amb les variacions especials que s’introduisquen per a la realització d’aquest 
Trofeu. 

 
2.- a) Els equips estaran composats per 3 jugadors, que hauran d’estar inscrits 

necessàriament en el full de participació, que haurà d’estar totalment 
emplenat i verificat pel Comitè de Competició. Aquest full serà l’únic document 
vàlid per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre de cada 
partit amb el temps suficient, a fi que es puguen fer constar en l’acta els 
jugadors respectius que disputaran cada partit. Els festers participants en 
aquesta modalitat i categoria hauran de ser nascuts abans del dia 3 
d’abril de 2001 inclusive. (Les irregularitats comeses en la formació 
indeguda dels equips podran ser sancionats pel Comitè Organitzador incloent 
l'expulsió de la filà d'aquest Trofeu i de posteriors edicions) 

 
b) L’ordre de joc serà: jugador num. 3, jugador num. 1 i jugador num. 2. La 
no presentació del jugador num. 3, no suposarà la desqualificació de l’equip, 
però si la perduda del partit 3 a 0 (11-0,11-0,11-0). Cada partit individual 
valdrà 1 punt i guanyarà el que més partits guanye. En cas d’empat a punts, 
guanyarà l’equip que acumule un major nombre de jocs. Si continuara l’empat, 
el guanyador seria el que més punts sumara de tots els partits i en l’últim cas, 
si continuara l’empat, l’equip que passaria a la següent ronda classificatòria 
seria el guanyador entre els jugadors num. 1. 

 
 c) El sistema de competició serà el següent: 
  
 Es formarà 1 grup de 4 equips, que jugaran tots contra tots en el seu grup. 
  
 Ordre de les jornades: 
  
 Jornada 1: 
 Filà número 1 – filà número 2 
 Filà número 3 – filà número 4 
 
 Jornada 2: 
 Filà número 1 – filà número 3 
 Filà número 2 – filà número 4 
  
 Jornada 3:  
 Filà número 1 – filà número 4 
 Filà número 2 – filà número 3  
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 El primer classificat del grup, serà el guanyador del  Trofeu Filaes 2015. 
 

d) Cada partit es compondrà de partides disputades a 11 punts, en cas 
d'empat a 10 punts, hi ha que guanyar amb diferència de 2 punts i al millor de 
5 jocs (resultats possibles: 3-0,3-1 o 3-2). 

 
 e) En cada partit, els punts seran comptats pels mateixos jugadors o, si es 

considera convenient, pel delegat de qualsevol dels dos equips que estiga 
disposat a actuar com a àrbitre. 

  
En cas d’empat a punts en la classificació el guanyador serà determinat pel partit 
disputat entre ells en la lligueta. 

 
g) Els jugadors hauran d’aportar les seues raquetes reglamentàries i també les 
pilotes. 

 
h) Si no es presenta un equip a l’hora prevista per a disputar un partit, 
comportarà la seua desqualificació automàtica. 
 

3.- L’Organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi respecte a horaris, 
instal�lacions o qualsevol aspecte de l’organització de l’event, pels motius que 
considere. 

 
4.- L’Organització informa que qualsevol lesió que es produeixca de la participació 

en aquest torneig correrà a càrrec de l’assegurança social o altre tipus 
d’assegurança de cadascú dels participants. 

 
5.-  La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta normativa. 
 
6.- Cada equip tindrà la obligació de presentar el DNI de tots els jugadors abans 

de cada partit com si es tractarà de la fitxa de l’esportista, en el cas de no 
presentar aquest document, el jugador no podrà formar part del equip i per 
tant no podrà disputar el partit. 

 
7.- Tots els participants en les competicions sènior i veterà hauran de ser festers 

de ple dret i estar inscrits en el llistat de festers de l'Associació de Sant Jordi 
(queden exclosos els socis). 

 
8.- Per a poder participar en el Trofeu Filaes 2015, s'haurà d'estar obligatòriament 

inscrit en els fulls de participació de la Fila i estes hauran d'estar segellades 
per la Regidoria d'Esports.  

 
9.- El comité de competició, actuarà prèvia denúncia d'algun implicat en una 

modalitat i només en el grup on competeix i es reserva el dret d'actuar d'ofici 
quan ho crea oportú. 

 
COMITÉ ORGANITZADOR 

 



 

  

 

TARIFES PREUS ARBITRATGES TROFEU FILAES 2015  
 
 
 

A PAGAR EN EFECTIU EN EL PRIMER PARTIT QUE DISPUTE LA FILÀ 
 

  PETANCA………………………………………….……………   .………………………30,00 € 

FUTBOL SALA  SENIOR……………………….…………………………………………45,00 € 

FUTBOL SALA ALEVÍ……………………………….………………………….…………20,00 € 
 

 

A PAGAR EN EFECTIU EN LA DELEGACIÓ D’ALCOI DE LA 

FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA C.V. (MOSSEN VTE ALBORS, 1) 

ABANS DEL 01 D’ABRIL DE 2015  

 

FUTBOL 7 VETERÀ……………………………………………………………….………33.00 € 

FUTBOL 7 CADET…………………………………………………………………………25.00 € 

  FUTBOL 7 INFANTIL ……………………………………………………………………  33,00 € 
 

 
BÀSQUET…………………………………………………………………………….…....100.00 € 
 
En el primer partit que dispute la filà, cada equip  haurà de presentar el justificant de l’ingrés, 
en el que figurarà el nom de la filà que fa l’ingré s i se li donarà el rebut corresponent. 
 
Titular:      Asociación de Árbitros de Alcoy. 
Compte:      CAIXA ONTINYENT ES75 2045 6032 12 3000019574 
 

 

PADEL (PER PARELLA)….………………………………………………….……………. 5,00 € 

En la primera partida que dispute la parella, en ef ectiu. 

 

 
CURSA MUNTANYA (PER EQUIP)……………………………………………….……..20,00 € 
El mateix dia de la prova, en efectiu. 
 
 

Alcoi, 12 de  març de 2015 
 
 

 
CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI 


