
 

TORNEIG DE SOCIS I SÒCIES 2022 
 

NORMATIVA CATEGORIES BENJAMÍ, ALEVÍ,  INFANTIL I CADET 
 

BASE 1a.- INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL 
 
a) Concepte: Torneig de futbol de caire social.  
b) Modalitat: Futbol-7. 
c) On es desenvoluparà: a l’Estadi Camp Nou 
d) Estructura dels partits i durada: 

• En la categoria Júnior (nascuts entre 2006 i 2013) es farà Torneig triangular mixt 
entre equips: cada infant jugarà com a mínim 2 partits 

• Els partits seran d’una única (1) part  
• La durada dels partits serà de 15 minuts 

 
En cas d’empat a les eliminatòries, el desempat es realitzarà mitjançant una tanda de penals (tres 
llançaments, i si continua l’empat, joc decisiu en llançaments de tandes d’un penal). 
 
e) Qui hi pot participar: 

 
• Socis i sòcies categoria Benjamí (nascuts els anys 2012, 2013) 
• Socis i sòcies categoria Aleví (nascuts els anys 2010, 2011).  
• Socis i sòcies categoria Infantil (nascuts els anys 2008, 2009) 
• Sòcies i sòcies categoria Cadet (nascuts els anys 2007, 2006) 

 
f) Modalitat d’inscripció:  

 
• Individual. 

 
g) Forma d’inscripció: Online, a través d’un formulari al web del Club en l’apartat de socis i sò-

cies. 
 

h) Període d’inscripció: del 24 de maig al 8 de juny del 2022. 
 
i) Indumentària: L’organització facilitarà una samarreta del FCB i la resta de l’equipament 

l’hauran de portar els participants: pantaló fosc, mitgetes i sabatilles esportives. 
 



 

j) Identificació i acreditacions:. El dia de la competició cada equip s’haurà de presentar a la 
porta número 15 del Camp Nou, una hora abans del començament del partit  per tal d’iden-
tificar-se i equipar-se. Els participants s’hauran d’acreditar amb el carnet de soci i el DNI o 
passaport. 

 
 
BASE 2a.- REGLAMENT. 
 
El Torneig de Socis 2022 es basa en el reglament de competició i de joc de la Federació Catalana 
de Futbol, excepte: 
 Es pot realitzar un nombre il·limitat de canvis, sempre amb el permís de l’àrbitre. 

 
Qualsevol circumstància que no hagi quedat reflectida és competència exclusiva dels 
responsables de l’organització i les seves decisions seran últimes i inapel·lables, i es reservaran 
el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar segons els criteris i/o necessitats. 
 

2.1. Identificació i acreditació 
 
a) La totalitat de membres dels equips participants al torneig, abans de l’inici del partit 

al qual estiguin adscrits, hauran d’identificar-se, acreditar-se i dur la indumentària 
reglamentària. En cas contrari NO podran participar en el partit que correspongui. Als 
efectes anteriors, caldrà que aportin i exhibeixin a requeriment del CLUB:   

• Qualsevol document oficial que permeti acreditar la seva identitat (DNI, 
passaport, NIE, etc.) i el carnet de soci. 

 
b) L’organització tindrà a la seva disposició i poder el llistat de tots les persones inscrites 

al Torneig de Socis i Sòcies i que tenen dret a participar en la competició. 
 

c) En el cas de donar-se algun dels supòsits que es detallaran a continuació, i es detecti 
abans o durant la competició, el CLUB es reserva el dret a no autoritzar la participació 
de la persona interessada en el torneig: 

• En el cas que en el formulari d’inscripció existeixi algun error en les dades 
dels socis i sòcies, de manera que no sigui possible la identificació 
d’aquests. A tals efectes, el FC BARCELONA quedarà exempt de qualsevol 
responsabilitat, atès que els interessats són els únics responsables a tots 
els efectes de la correcció i veracitat de les dades que fan constar al for-
mulari esmentat. 

 
• Suplantació de la identitat de qualsevol participant. 

 



 

2.2. Equipació. 
 
a) La indumentària bàsica recomanada per participar en el torneig estarà formada per: 

 
• Una samarreta del FC BARCELONA que el Club facilitarà a cada participant 

en el moment de la seva identificació. 
• Pantalons curts (preferiblement foscos, de color blau marí o negre  
• Mitges o mitjons alts 
• Botes de futbol amb tacs (preferiblement no metàl·lics) 

 
b) Finalitzat el procés d’identificació i acreditació, les persones designades pel CLUB lliu-

raran als participants una samarreta del FC BARCELONA que serà l’única que es consi-
derarà ‘oficial’ i/o autoritzada per participar. La resta d’equipament, pantalons, com-
plements, etc., aniran a càrrec de cadascun dels participants.  
 

c) A la finalització de cada partit les samarretes esmentades anteriorment hauran de re-
tornar-se al personal de Club.  

 
Base 3a.- ALTRES TEMES D’INTERÈS. 
 
a) Es recomana no deixar cap pertinença de valor al vestidor, atès que aquests no queden tan-

cats i l’organització no es fa responsable de les pertinences que s’hi dipositin. 
 

b) Els partits es jugaran en un camp de gespa natural. Us recomanem les botes, tot i que podeu 
jugar amb el calçat esportiu que desitgeu.  

 
c) Es pot aparcar el vehicle a les instal·lacions del FC Barcelona. 

 
d) Podeu venir amb acompanyants que vulguin gaudir del vostre joc, amb accés per la porta 13 

de l’Estadi. Qualsevol acompanyant dels jugadors que vulgui veure els partits no pot estar 
dins del recinte del terreny de joc. Es prega que facin un bon ús de les instal·lacions per al 
bon funcionament del torneig i no trepitjar la gespa dels camps. 

 
OBSERVACIÓ DE NORMES  
 
La participació al Torneig de Futbol per a Socis i Sòcies comporta l’acceptació i el compliment: 
 
a) Dels principis i valors del FC BARCELONA. 

 



 

b) Les normes i reglamentacions del Torneig de Socis i Sòcies 2022 en general, i de qualsevol 
de les activitats que d’aquest se’n derivin (p.e., regles del joc i de la competició, joc net, etc.). 

 
c) Les instruccions i decisions preses pel FC BARCELONA en qualitat d’organitzador del Torneig 

de Socis i Sòcies 2022, així com la de qualsevol persona física i/o jurídica a qui el FC BARCE-
LONA designi i/o delegui la seva gestió, coordinació, i/o d’altres que puguin estar vinculades 
a la seva implementació, desenvolupament i execució.  

 
d) La total i absoluta prohibició del consum de begudes alcohòliques i tabac per part dels socis 

i sòcies participants, a l’interior de les instal·lacions on es duran a terme les diferents activi-
tats programades per al desenvolupament del Torneig de Socis 2022. 
 

e) Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions en què es duguin a terme qualsevol de les 
activitats esportives integrades en el Torneig de Socis 2022. 

 
Som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, 
 
Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) 
 
torneigfutbol@fcbarcelona.cat  
 
Telèfon: 900 1899 00  
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