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NORMATIVA E-BAGESPORT 

1.CATEGORIES 

Categoria Pre-Benjamí i Benjamí: nascuts/des en els anys 2013, 2012, 2011 i 2010. 

Categoria Aleví i Infantil: nascuts/des en els anys  2009, 2008, 2007 i 2006. 

Categoria Cadet i Juvenil: nascuts/des en els anys 2005, 2004, 2003, 2002 i 2001.  

Categoria Familiar: Aquesta categoria ha de constar de dos jugadors que siguin família 

de primer grau. 

2.NORMES DE COMPETICIÓ 

Els esportistes participaran per parelles a la categoria que li correspongui per l’any de 

naixement. Els dos membres de la parella han de coincidir en la mateixa categoria. 

Un mateix jugador pot participar en dos categories durant la competició, la seva 

categoria per any de naixement i la familiar. 

2.1 SISTEMA DE COMPETICIÓ 

El sistema de competició es farà mitjançant lligueta o eliminatòries, en funció del 

numero d’inscrits; en el cas de realitzar-se en format eliminatòries, aquestes 

s’establiran mitjançant un sorteig.  

Les regles del joc son les predeterminades pel videojoc (FIFA 20). 

E-Bagesport FIFA 20: 

Els partits tindran una durada de 6 minuts. 

En cas d’empat el partit es decidirà en una ronda de penals. Només es podran realitzar 

canvis en cas de lesió. La competició es realitzarà en un sol dia. Depenent de la 

quantitat d’inscripcions es farà lligueta o bé realitzarem eliminatòria directe. 

L’equip s’haurà de presentar 10 minuts abans de l’inici del partit segons l’horari 

establert. Si observem una falta de respecte d’un equip vers a un altre podrà ser 

sancionat fins i tot amb l’expulsió del torneig.  
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2.2 GUARDONS. 

Hi haurà guardons per als 3 primers classificats de cada categoria. 

3. DATA I LLOCS. 

Dissabte, 28 de març de 2020 Al Centre Cívic del Serrat de Castellnou (Carrer Onze de 

Setembre). 

4-ELECCIÓ D’EQUIP DE COMPETICIÓ. 

Cada equip escollirà a la hora de la inscripció amb quin equip vol competir, aquet 

equip estarà format pels jugadors predeterminats per l’ultima actualització que disposi 

el FIFA 20 (No influirà l’estat de forma de l’equip). Una vegada triat l’equip de 

competició no es pot modificar. 

5.INSCRIPCIONS. 

Enviar el full d’inscripció d’esportistes al correu electrònic 

inscripcions.cebages@gmail.com degudament omplert abans de les 13 hores del dijous 

26 de març de 2019 i abonar la quantitat de 5,00 € per parella inscrita (excepte aquells 

nois i noies que ja estiguin participant en alguna altra activitat dels Jocs Esportius 

Escolars de Catalunya organitzada pel Consell Esportiu del Bages que la inscripció serà 

gratuïta) al número de compte: ES25 0182 3498 0602 0802 3205 de BBVA fent constar 

el nom del jugadors/es , l’entitat per la que participa i el nom de l’equip. 

Requisits indispensables per realitzar la inscripció: 

Enviar el nom de l’equip (i si es vol logo de DE CREACIÓ PROPIA)  en format .jpg 

juntament amb l’excel d’inscripció al correu inscripcions.cebages@gmail.com . 

6.ACCÉS AL RECINTE. 

Només podran accedir a la zona de joc els jugadors dels equips que tinguin partit en 

aquell horari. 

Qualsevol persona podrà estar fora de la zona de joc visualitzant els partits. 

7.ACCÉS A LES ACTIVITATS ALTERNATIVES. 

Els participants podran gaudir d’activitats alternatives. 
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8.RECLAMACIONS. 

Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge àrbitre fins a trenta (30) minuts 
després d’haver-se fet públics els resultats, dipositant la quantitat de 30,00 € 
que seran retornades en cas de fallar-se favorablement. 

9.ORGANITZADORS. 

Consell Esportiu del Bages. Com a col·laboradors participen Social Lovers de Manresa. 

10.ALTRES. 

En cas que el material utilitzat propi de l’organització és faci mal bé per un mal ús, 

l’equip quedarà automàticament desqualificat de competició i haurà de fer-se càrrec 

de una indemnització que es desprenguin de la reparació i/o reposició dels danys 

ocasionats. 

 

 

 

 

 


