MICFootball'19
TERMES I CONDICIONS MICFOOTBALL’19
1. DATES
El MICFootball’19 celebra la seva dinovena edició del 16 al 21 d’abril de 2019.
a. Els equips que escullin la modalitat 1 (allotjament amb la organització) tindran com a dia
límit d’arribada el dia 16 d’abril.
b. Per els equips que escullin la opció 2 (sense allotjament) la organització designarà una
data anterior a l’inici del torneig per a l’entrega de les acreditacions, documentació i control
d’edat.
c. La competició tindrà inici el dia 17 d’abril per a totes les categories.

2. CATEGORIES
a. Futbol 11
• A1 Juvenil (U19) . Jugadors nascuts després del 01.01.2000
• A2 Juvenil (U18) . Jugadors nascuts després del 01.01.2001
• B1 Cadet (U16) . Jugadors nascuts després del 01.01.2003
• B2 Cadet (U15) . Jugadors nascuts després del 01.01.2004
• C1 Infantil (U14) . Jugadors nascuts després del 01.01.2005
• C2 Infantil (U13) . Jugadors nascuts després del 01.01.2006
• D Aleví (U12) . Jugadors nascuts després del 01.01.2007
• F Femení (U19) . Jugadores nascudes després del 01.01.2000
b. Futbol 7
• E Aleví (U12) . Jugadors nascuts després del 01.01.2007
c. Excepcions
• A les categories B1, B2, C1, C2 y D es permet inscriure fins un màxim de (2)
jugadors nascuts després de 1 de juliol de l’any anterior a la categoria en qüestió.
• La categoria E permet inscriure màxim (1) jugador nascut després de l’1 de juliol
de l’any anterior a la categoria en qüestió.
• A la categoria A1, A2 y F no hi ha excepcions.

3. REGLAMENT
El MICFootball’19 està organitzat per AE MICfootball y es regeix segons les normes de la FIFA,
RFEF – Real Federació Española de Futbol, FCF – Federació Catalana de Futbol i les regles de joc
regulades per la IFAB.
Les modificacions i excepcions a les normes i regles anteriorment esmentades es trobaran
reflectides en el reglament del torneig MICFootball’19.

4. SISTEMA DE COMPETICIÓ
El sistema de competició està compost per (3) fases.
a. FASE DE CLASSIFICACIÓ
Els equips es distribuiran en grups formats per 4 equips cada un.
Durant aquesta fase tots els equips jugaran entre ells en un format de lligueta a un partit.
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b. FASE FINAL
Disputaran aquesta fase els millors equips classificats en el grup corresponent a la ‘’Fase
de Classificació’’.
Aquesta fase es disputarà segons sistema de copa (play off) i en cas d’empat es decidirà
sense prorroga per penals segons les normes FIFA.
c. FASE CONSOLACIÓ
Disputaran aquesta fase els equips que no es classifiquin a la ‘’Fase Final’’.
Aquesta fase es disputarà segons sistema de copa (play off) i en cas d’empat es decidirà
sense prorroga per penals segons les normes FIFA.
*El "Sistema de Competició" podria variar en funció del número d’equips participants.

5. TERRENY DE JOC
Tots els terrenys de joc son de gespa artificial o natural i tots es troben en òptimes condicions.
*Als camps de gespa artificial està totalment prohibit l’ús de calçat amb tacs metàl·lics.

6. PARTITS
Tots els equips jugaran un mínim de 4 partits podent arribar a un màxim de 8 partits.
El temps en tots els partits és de dos parts de 25 minuts cada una. El comitè del torneig és l’únic
autoritzat per a modificar o alterar la duració dels partits.
A la mitja part de cada partit només hi haurà canvi de camp, excepte a les finals, en les que hi
haurà un descans de 3 minuts.

7. CONTROL D’EDAT I NUMERO DE PARTICIPANTS
El control d’edat es realitzarà a l’arribar a l’hotel i abans de l’inici del primer partit podent també
realitzar-se sense previ avís abans, durant o després de cada partit.
El jugador que no compleixi amb l’edat de la categoria quedarà automàticament exclòs de la
competició. Si algun equip alinea un jugador que no compleix amb els requisits que marca el
reglament, l’equip perdrà el partit per 3 a 0. És obligatori tenir present la documentació (DNI,
passaport o fitxa federativa) de tots els jugadors en cada un dels partits que disputi l’equip.
Tots els equips deuen tenir inscrits un mínim de 14 jugadors en les categories de F-11 i un
mínim de 9 jugadors en les categories de F-7.
No hi ha limitacions en el màxim de jugadors inscrits per equip.
8. INSCRIPCIÓ
Tots els equips han de realitzar els passos marcats i detallats en les ‘’Normes d’Inscripció’’ segons
els terminis establerts per la organització.
a. L’equip ha d’estar registrat a la web www.micfootball.com i prosseguir amb els passos
detallats a ‘’Normes d’Inscripció’’ per a confirmar oficialment aquesta.
b. Per confirmar oficialment la participació és obligatori realitzar un primer ingrés per equip de
1.800€ en el cas d’escollir la ‘’Opció 1’’ amb allotjament o 900€ en cas d’escollir la
‘’Opció 2’’ sense allotjament.
Aquest import serà part del total a pagar i es descomptarà del pagament final.
c.

La organització no reservarà places sense haver rebut el registre i pagament corresponent.
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9. PREUS
a. JUGADORS I COS TÈCNIC / Opció 1
500,00€ / persona. Participació amb allotjament en règim de pensió completa i transport
intern hotel-terreny de joc.
Entrada dimarts 16 d’abril amb sopar. Sortida diumenge 21 d’abril amb Pic-Nic.
b. JUGADORS I COS TÈCNIC / Opció 2
160,00€ / persona. Participació sense allotjament ni transport.
c. ACOMPANYANTS / Opció 3
460,00€ / persona. Participació amb allotjament en règim de pensió completa i transport
intern hotel-terreny de joc.
Entrada dimarts 16 d’abril amb sopar. Sortida diumenge 21 d’abril amb Pic-Nic
d. ALTRES
Els equips que hagin participat en alguna de les 2 ultimes edicions gaudiran d’un
descompte detallat a la informació del torneig.
El cost augmentarà fins un 15% per els participants registrats i autoritzats a partir del 15 de
març.

10. DATES DE PAGAMENT
La confirmació de participació ha de seguir les normes i terminis de pagament establerts per la
organització.
Es recomana confirmar amb la major antelació possible ja que les places son limitades i només els
primers que ho facin podran participar.
a. Confirmació & 1er pagament
1.800 € Allotjats / 900€ No allotjats – Juntament amb la confirmació de l’equip.
Recomanem confirmar i realitzar aquest primer ingrés el més aviat possible, ja que les
places són limitades i només els primers en fer-ho podran participar.
b. 2n pagament
50% del total - Abans del 14 de Gener de 2019
L’equip ha d’informar del total de persones que participarà i fer el pagament corresponent
del 50% del total.
c. 3er pagament
100% del total - Abans del 15 de Març de 2019
Ha de quedar confirmat el total de persones que assistiran amb l’equip i el pagament del
total.
L’incompliment dels terminis, quantitats i dates marcades tindrà un augment de fins al 15% en el
cost final.
La organització es reserva el dret d’admissió i pot anular la participació d’algun participant i/o equip
si aquest no compleix amb les normes establertes.
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11. DATES IMPORTANTS
La organització informarà a l’equip de les normes i pautes a seguir per un correcte funcionament.
a. Abans del 14 de Gener
I.
Informar del nombre total de persones que assistiran (jugadors, staff tècnic i
acompanyants)
II.
Pagament del 50% del total.
b. Abans del 5 de Març
I.
Confirmar via Mail el nombre total establert el 14 de gener corresponent a persones
que assistiran (jugadors, cos tècnic i acompanyants)
II.
Confirmar les dades d’arribada i sortida (aeroports, vols, horaris, dades...)
c. Abans del 15 de Març
I.
Data límit per a que l’equip tingui registrat totes les dades dels participants en el
sistema de gestió (noms, dates de naixement, dades de vols, colors equipacions,
assegurança mèdica,...)
d. Abans del 22 de Març
I.
L’equip ha de confirmar el ‘’MY TEAM’’
Tots els participants que es registrin a partir del 15 de Març, hauran de ser confirmats i acceptats
oficialment per la organització del torneig. L’acceptació dels esmentats participants implica un
sobrecàrrec del 15% sobre la tarifa aplicada i hauran de ser pagats amb anterioritat.

12. ALLOTJAMENT
L’allotjament es realitza en règim de pensió completa. El primer servei serà de sopar el dia
d’arribada i l’últim servei el de dinar (o Pic-Nic) el dia de sortida.
L'organització assigna l'hotel i es comunicarà a l'equip 15 dies abans del torneig. La distribució
d'habitacions per a jugadors i cos tècnic serà designada per l'organització, mentre que l'equip
haurà d'assignar la distribució dels acompanyants respectant les pautes i dates establertes per
l'organització. Cada categoria i equip tindrà una zona assignada d'allotjament marcada per
l'organització que s'haurà de respectar.
L'ús d'habitació individual té un suplement de 45 € diaris per habitació

13. NITS EXTRES
Per als equips que per itinerari de viatge arribin o marxin dies fora del torneig, l'organització posa a
disposició el departament de grups que podrà gestionar l'allotjament, transport, excursions, clínics,
amistosos ... (més informació via Mail a info@micfootball.com o al +34 93 589 70 20)

14. TRANSPORT
Inclòs només en les opcions d’allotjament i transport per equips NO LOCALS.
ARRIBADES
a. El transport d'arribada estarà inclòs NOMÉS PER EQUIPS NO LOCALS que arribin a
l'aeroport o estació de tren (Barcelona o Girona) el dimarts 16 d'abril
b. Els autobusos de sortida des de l'aeroport o estació de tren (Barcelona o Girona), seran
compartits i controlats per l'organització.
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c.

Els horaris de sortida des de l’aeroport els determinarà la organització.

d. Els equips que arribin abans del 16 d'abril o que no arribin a l'aeroport o estació de tren
(Barcelona o Girona) NO TINDRÁN el servei d'autobús inclòs.
SORTIDES
e. El transport de sortida només estarà inclòs per als equips NO LOCALS que vagin a
l'aeroport o estació de tren (Barcelona o Girona) i respectin l'horari de sortida de
l'organització.
f.

Tots els transfers es realitzaran des de les finals i cap a l’aeroport o estació de tren
(Barcelona o Girona) entre les 13:00 i les 15:00 del dia 21 d’abril.

*Qualsevol equip que vulgui o necessiti un transfer fora de les dates i hores establertes
haurà de responsabilitzar-se del cost i gestió d’aquest.
PARTITS
g. Tots els equips allotjats disposaran de busos compartits per anar als terrenys de joc en els
que disputin partit, tots ells estaran controlats per la organització.

15. DOCUMENTACIÓ
És obligatori i imprescindible lliurar a l'organització en les dates marcades i abans del
començament de la competició la següent informació:
a. Autorització paterna i de drets d'imatge de cada jugador que es genera dins de l'espai web
de l'equip (una còpia per cada jugador).
b. Tots els equips han d'enviar per correu electrònic una còpia i lliurar signat i segellat el
document original de consentiment conforme disposen d'assegurança mèdica o en cas
contrari desitgen contractar l'assegurança que ofereix l'organització.
c.

Previ a l'arribada de l'equip, el seu responsable ha de confirmar en les dates imposades
per l'organització el document MY TEAM, en aquest es reflecteix tota la informació de
l'equip i serveis contractats.

d. Aquest document (MY TEAM) serà revisat i confirmat a l'arribada de l'equip. Qualsevol
canvi no autoritzat per l'organització ni reflectit en el mateix serà responsabilitat única de
l'equip en qüestió i en cas que hi hagués algun cost addicional serà l'equip l'únic
responsable.
*Tots els documents seran generats automàticament a l’espai web o proporcionats per la
organització.

16. POLITICA DE CANCELACIÓ / DEVOLUCIONS
Vostè te dret a cancel·lar la seva inscripció al torneig durant els 14 dies naturals següents a la data
d’inscripció. Per fer-ho, haurà de comunicar-nos-ho per escrit, per la qual cosa se li facilita un
‘’FORMULARI DE DESISTIMENT’’ al final de les presents condicions, tot i que el seu ús no és
obligatori. L’esmentada comunicació serà vàlida sempre que s’enviï dins del termini, i en la mateixa
no serà necessari que ens indiqui el motiu del seu desistiment, els diners que hagués abonat li
seran retornats en la seva totalitat en el termini de 14 dies naturals des de la recepció del seu
comunicat.
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Els casos de cancel·lació restants seran avaluats per l'organització i es determinarà una resolució
en base als següents punts. Qualsevol cas no detallat serà valorat com a únic per l'organització i
aquesta informarà del resultat al responsable de l'equip en qüestió.
CANCELACIÓ PARTICIPACIÓ D’EQUIP*
a. Cancel·lar la participació abans de l’1 de Gener de 2019, es retornarà el 50% del valor
ingressat com a pagament inicial. Si s'han realitzat més pagaments a part de l'inicial,
aquests seran retornats en la seva integritat
b. Cancel·lar la participació entre l’1 de gener i l’1 de Febrer de 2019, es perdrà la totalitat del
pagament inicial i només es reintegrarà el 80% de la resta de pagaments que s'hagin
realitzat.
c. Els casos de cancel·lació entre l’1 de febrer i l’1 de Març de 2019, es perdrà el total del
pagament inicial i només serà retornat el 40% de la resta de pagaments que s'hagin
realitzat després de l'inicial.
d. A partir de l’1 de Març les devolucions no tenen retorn possible.
CANCELACIÓ PARTICIPANT*
El registre total de participants ha de quedar realitzat abans de l’1 de Març de 2019. La política de
devolucions per a participants s'aplicarà passada aquesta data i basada en les següents normes,
e. Abans del 14 de Març es retornarà el 80% de la quota de participant.
f.

Entre el 15 de Març i el 29 de Març es retornarà el 20% de la quota del participant.

g. Després del 29 de Març es perdrà la totalitat de lo ingressat.
DEVOLUCIONS
a. Tots els casos seran avaluats per l'organització. Les devolucions es realitzaran segons
detalla la política de devolucions i es realitzaran, en el supòsit de l'exercici del dret de
desistiment en 14 dies, dins dels 14 dies següents, i en els casos restants, a partir del 6 de
maig de 2019, en aquest últim cas a càrrec de l'implicat els costos de transferències.
*Totes les cancel·lacions han d’anar acompanyades d’un document oficial declarant el motiu
d’aquesta.

17. ASSEGURANÇA
Tots els equips han de tenir assegurats a tots els membres de l'expedició, tant dins com fora del
camp. L'organització no es responsabilitza de qualsevol accident que pugui patir durant el torneig,
ni de possibles malalties, robatoris, etc.
L'organització proporciona l'opció extra de contractar una assegurança d'accidents. (Consultar
preus)

18. CANCELACIÓ DEL TORNEIG PER FORÇA MAJOR
Si el torneig s’hagués de cancel·lar per causes majors que excedeixin el control dels organitzadors
o per situacions que no puguin atribuir-se a negligències per part de l'organització, els mateixos no
poden ser acusats per danys, costos o pèrdues ocasionades com a costos de transport,
allotjament, pèrdues econòmiques, ...
En aquest cas, l'organització del torneig es reserva el dret de retenir la tarifa completa i utilitzar-la
per a un futur torneig, o bé tornar als implicats, després de deduir les despeses en què hagi
incorregut l'organització del torneig amb terceres parts i que no puguin ser recuperats.
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19. INCOMPLIMENT
L'incompliment de qualsevol de les normes detallades en aquest document o imposades per
l'organització amb l'avís pertinent, serà motiu suficient perquè l'organització pugui anul·lar la
participació de participants i/o equips.
.
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COMUNICACIÓ DE DESISTIMENT
A l’atenció de:
MICFOOTBALL S.L.
Av. Cerdanyola, 98, Desp. 12 08173 - (Sant Cugat Del Vallès) - Barcelona
Correu Electrònic: _____________.
Per la present es comunica desistiment de la inscripció del participant en el
MICFootball’19.
Data de la inscripció:
Modalitat d’inscripció:
Nom del participant:
Nom del pare/mare/tutor que exerceix el desistiment:
Direcció del pare/mare/tutor que exerceix el desistiment:

FIRMA

Data: NOTA: Es precís acompanyar fotocopia del D.N.I. o document equivalent
d’identificació.
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