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• PUNTUACIÓ: 
PARTIT GUANYAT: 5 PUNTS 

PARTIT EMPATAT: 3 PUNTS 
PARTIT PERDUT: 2 PUNTS 
(D’aquesta manera tots els equips sumaran punts cada jornada) 

 
• CLASSIFICACIÓ: 
L’ordre en que apareixeran els equips en les classificacions serà alfabètic però amb els 

seus punts corresponents. D’aquesta manera evitarem visualment primers i últims. 
En les properes setmanes podreu consultar les classificacions en els taulells del Nou 
Sardenya i a la pàgina web oficial del Club. 

 
• INCOMPAREIXENÇA DE L’EQUIP: 
Si passats 4 minuts de l´inici del partit  no hi ha un mínim de 5 jugadors (4 més 1 

porter) de l’equip, els  5 punts seran per l’equip que ha assistit (5 o més jugadors) i 
es realitzarà un partit amistós agrupant jugadors dels dos equips.  
El temps d´aquesta regla el marcarà el cronòmetre de l´estadi Nou Sardenya. 

En el cas que els dos equips no compareguin es donarà per perdut a cada equip (2 
punts). 
 

• DISSABTES AMB PLUJA (CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES DIFÍCILS): 
L’assistència els dies de pluja serà sota el criteri de les famílies. En el cas  que els 
partits s’hagin de suspendre degut a la climatologia, es suspendrà tota la jornada 

donant 5 punts a tots els equips de totes les Lligues. Aquesta jornada suspesa no es 
recuperaria per tal d’evitar problemes amb les jornades successives. Amb aquells 
jugadors/es que assisteixin aquests dies, sempre i quant el terreny de joc ho  permeti, 

es realitzaran partits amistosos agrupant jugadors/es de diversos equips. 
Com es va comentar a la reunió informativa, els Dissabtes amb climatologia 
complicada i en cas de suspensió d’activitat, sempre s’avisarà via SMS. Per tant, si no 

es rep cap missatge vol dir que sí hi ha activitat.  
Es tindrà en conte la climatologia que hi hagi al Nou Sardenya, no en altres parts de 
la ciutat de Barcelona. 

 
• ENTRENADORS: 
Intentarem que els entrenadors d’entrenament siguin els mateixos que els de partit, 

però donat que aquests portant diversos equips, és possible que alguns dels partits 
tinguin un entrenador que no sigui el mateix que el del entrenament. Esperem que 

aquests casos siguin pocs durant l’any. 
Els entrenadors tenen la possibilitat de parar el partit per corregir situacions tècniques 
o tàctiques del joc amb la intenció que els infants continuïn aprenent. 

 
• ASPECTES TÈCNICS I TÀCTICS: 
A mesura que les jornades passin, s’aniran incloent aspectes tècnics i tàctics que 

prèviament s’hauran treballat en els entrenaments. El ritme d’introducció d’aquets 
aspectes variarà segons la categoria a la qual pertany l’equip. 

 

 


