


NORMATIVA GENERAL DEL TROFEU FILAES 2017

PARTICIPANTS

Podran prendre part en aquest Trofeu, totes les “filaes” d'Alcoi que així ho desitgen. A més,  podran
participar en totes i cada una de les modalitats esportives programades.

Els equips de les “filaes” respectives, estaran formats únicament i exclusivament per  INDIVIDUS
FESTERS, QUE HAURAN DE  SER-HO DE PLE DRET DES DE L’1 DE GENER DEL 2017

MODALITATS ESPORTIVES, CATEGORIES I EDATS

- FUTBOL  SALA SÈNIOR. Festers de ple dret, nascuts abans del 13 d`abril de 1999 inclusivament, 18
anys amb la possibilitat del 50% de l’equip, d’edat entre 16 i 18 anys ( 2000 i
2001)

- FUTBOL  SALA VETERÀ Festers de ple dret, nascuts abans del 13 d`abril de 1982. ( 35 anys )

- FUTBOL  SALA ALEVÍ. Festers nascuts en els anys 2005 i 2006, amb la possibilitat que juguen
jugadors  de  categoria  inferior  . (benjami,  nascuts  els  anys  2007  i
2008).

- FUTBOL  8 VETERÀ Festers  de  ple  dret,  nascuts  abans  del  13  d`abril  de  1982.( 35anys) i
anteriors amb la possibilitat de 2 jugadors nascuts entre el  13 d`abril  de
1982 i el  13 d`abril de 1984 ( 33 i 34 anys ).

- FUTBOL  8  Festers de ple dret nascuts en els anys 2003 i 2004 (Infantil), amb la
possibilitat que juguen jugadors de categoria inferior .( Alevi , nascuts els
anys 2005 i 2006 ) 

Festers de ple dret nascuts en els anys 2001 i 2002 (Cadet),  amb la
possibilitat que juguen  jugadors de categoria inferior.  ( Infantil , nascuts
els anys 2003 i 2004 ) 

Festers de ple dret nascuts en l’any 2000 i entre el 14 d’abril i el 31 de 
desembre de 1999 (Juvenil),  amb la possibilitat que juguen jugadors de  
categoria inferior (Cadet, nascuts en els anys 2001 i 2002)

- BÀSQUET Festers de ple dret nascuts abans del 13 d`abril de 2001 inclusivament.

- PÀDEL, 
  ESQUAIX,
  TENNIS TAULA,
  CURSA DE MUNTANYA Festers de ple dret, nascuts abans del 13 d`abril de 2003 inclusivament.

- PETANCA Festers de ple dret

*Podran inscriure's en la modalitat de Pàdel tantes parelles per cada filà com es desitge.

* En el cas de superar les 32 parelles es farà una prèvia eliminatòria la setmana anterior. Partits a 3 sets

*Cada jugador haurà de presentar el DNI o document semblant a l'àrbitre, abans de cada partit a fi de
corroborar que està inscrit i posseïx l'edat per a participar en cada modalitat.

INSCRIPCIONS

Per a poder  prendre part en aquest Trofeo Filaes 2017, en qualsevol  modalitat,  s'hauran
d'abonar  15 € per drets d'inscripció   per cada equip que s'inscriga i  modalitat,  tenint  en compte
que en la modalitat del Pàdel s'abonaran 15 € per cada parella que participe en el Trofeu Filaes.
S'haurà de  fer mitjançant ingrés en el  compte bancari  del  Banco Sabadell ES38 0081 0267 82
0001741183   i  entregar  el  justificant  bancari  en  l’Associació  de  Sant  Jordi,  acompanyat  del  full
d'inscripció on s'indiquen les modalitats en què participarà la filà. 



Cada Filà, haurà de presentar el full d'inscripció de cada modalitat acompanyada de fotocòpia del
DNI de cada jugador o semblant.

També cada Filà, haurà de presentar el DNI o semblant de cada jugador abans de cada partit a
manera de fitxa a l'àrbitre del partit, si no ho fa no podrà participar en el joc.

Si un participant s’incriu en diferents modalitats esportives, haurà d’informar a l’Associació
de Sant  Jordi en el moment de realitzar la inscripció. En cas contrari, abonarà tantes quotes de
segur com modalitats participe.

DOCUMENTACIÓ

- De les “filaes” full d'inscripció de la filà.
- Dels equips full d'inscripció de cada equip i modalitat,

amb totes les dades completes que se sol·liciten.
- De delegació full en el qual, el primer tro, si ho creu convenient, reconega a un representant

de la filà com a  interlocutor vàlid per a  tot allò  relacionat amb aquest Trofeu.

      - Del primer tro certificat, quan corresponga, autoritzant a un jugador a participar amb una altra filà,
especificant la categoria i l’esport. Este cas es podrà donar en categories aleví, 
infantil, cadet o juvenil, sempre que la filà no tinga inscrit equip en la mateixa 

 modalitat i categoria. Un jugador podrà participar únicament amb una filà.

Els fulls d'inscripció de l'equip, de l'entitat, així com el de delegació seran signats únicament pel primer
tro, el qual, com a responsable màxim de la filà, certificarà d'aquesta manera que les dades que figuren en
els fulls són certes.

SANCIONS

Les sancions s'aplicaran si s'incomplix la reglamentació durant la celebració dels partits,  segons
disposa la normativa de competició vigent en cada modalitat esportiva.

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.

Les irregularitats comeses per  formació indeguda dels equips  (per no tractar-se de festers de ple
dret, o no complir les normes d'aquest trofeu en qualsevol dels seus punts), així com els comportaments
antiesportius  considerats  importants  o  greus,  podran  ser  sancionats  pel  Comité  Organitzador  incloent
l'expulsió de la filà d'aquest Trofeu i de posteriors edicions.

NOTES D'INTERÉS PER A  LA PARTICIPACIÓ

Els festers podran participar en tantes modalitats esportives  com desitgen a excepció de:

- Futbol sala senior, futbol sala veterà i futbol 8 veterà que només podran participar en una de
les tres opcions, respectant els límits d’edat.

- Festers en edat aleví: futbol sala aleví o futbol 8 infantil, podran partcipar en futbol sala aleví
i/o en futbol 8 infantil. En una o en les dos opcions.

- Festers en edat infantil: Futbol 8 infantil, podran participar en categoria infantil i/o cadet de
futbol 8. En una o en les dos categories

- Festers en edat cadet: Futbol 8 cadet, podran participar en categoria cadet i/o juvenil de
futbol 8. En una o en los dos categories

- Festers en edad juvenil.  Futbol  8 juvenil  o futbol  sala senior,  podran jugar en categoria
juvenil de futbol 8 o en futbol sala senior. En una de les dos opcions.



INCOMPAREIXENCES

La no presentació d'un equip a algun partit dels programats pel campionat, comportarà  la seua
desqualificació automàtica en l'edició corresponent,  a més de la impossibilitat  de poder participar en la
pròxima edició en la modalitat esportiva corresponent.

En el cas que la incompareixença siga deguda a un motiu de força major, el Comité Organitzador
podrà eliminar les sancions.

Si  no  compareix  un  equip,  l'equip  que  s'haja  presentat  guanyarà  el  partit.  Si  el  partit  fora
classificatori per a  una determinada fase, l'equip presentat passarà a la següent fase automàticament.

En el cas que la incompareixença es produisca a partir de la segona fase, el comité organitzador
podrà  sancionar  l’equip  de la  filà  corresponent  a  no  participar  en  la  següent  edició  del  Trofeo  Filaes,
informant a la filà afectada.

El  fet  de  participar  en  el  Trofeu,  suposa  l'acceptació  de  totes  les  normes  i  el  compromís  de
respectar-les i de fer-les complir.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Durant el desenvolupament del trofeu  l'organització comptarà amb servei sanitari en el Poliesportiu
Municipal Francisco Laporta i amb la col·laboració de la Creu Roja que serà itinerant en les  instal·lacions on
es desenvoluparà la competició.

Per a poder participar en el “Trofeu Filaes 2017”, cada participant haurà de donar-se d'alta en

l'assegurança d'accident que oferix l'organització.

DOCUMENTACIÓ 

FULL D'INSCRIPICIÓ DE LA FILÀ

- La data límit de presentació és el dia 24 de febrer de 2017

La participació en les diferents modalitats s'especificarà marcant-les amb una aspa.

Aquest document serà signat únicament pel primer tro i portarà el segell de la filà.

FULL D'INSCRIPCIÓ DE L'EQUIP

- La data límit de presentació és el dia 24 de febrer de 2017
- S'hauran d'especificar totes les dades dels participants.
-  En un equip,  podran inscriure's  tots  els  individus que així  ho desitgen,  tenint  en
compte que només podran jugar  els  partits  el  nombre de jugadors que indique el
reglament de l'esport triat.
- El full es presentarà per triplicat

Aquest document el signarà únicament el primer tro i portarà el segell de la filà.



FULL DE DELEGACIÓ

- La data límit de presentació serà el dia 24 de febrer de 2017
- El primer tro designarà un representant de la seua confiança perquè actue com a
portaveu de la fila en tot allò que faça referència al Trofeu.

Aquest document el signarà el primer tro i portarà el segell de la fila

El dia 16 de març de 2017 a les 19:30 hores en la Regidoria d'Esports (Avda. Juan
Gil  Albert,  6),  es  durà  a  terme  el  sorteig  en  el  qual  es  crearan  els  grups  i
emparellaments per a la competició.

EL COMITÉ ORGANITZADOR


