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CAMPIONAT DE 
FUTBET L’ALQUERIA 

CADET 
 
 

 

DISSABTE 22 DE JUNY DEL 2013 
AL POLIESPORTIU DE L’ALQUERIA 

 
 

EQUIPS: 
L’ALQUERIA 

MURO 
ALCOY 

CF PISTA 
 

HORARIS: 
 

  8.30  a    9.05  L’Alqueria  -  Muro 
  9.10  a    9.45  Alcoy  -  CF Pista 
  9.45  a  10.20  Tems per esmorzar   
10.20  a  10.55 L’Alqueria  -  Alcoy 
11.00  a  11.35 Muro  -  CF Pista  

10  minuts de descans per el equip CF Pista 
11.45  a  12.20 L’Alqueria  -  CF Pista 
12.25  a  13.00 Muro  -  Alcoy 

 
 

FINAL: 
 

13.15  a  13.50  1º classificat de grup  -  2º classificat de grup 
 
 

13.50   Entrega de trofeus i piscina  
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NORMES 
 

-El campionat consta de quatre equips, jugaran tots entre tots. 
 
-Els partits duraran 30 minuts, 15 minuts per cada temps. 
 
-Els classificaran per a la final: 
 

1. Els dos equips que més punts obtinguen. 
-En cas d’empat. 

2. Gol average particular 
3. Diferència de gols 
4. El que més gols ha fet 
5. A sorts 

 
-En cas d’un triple empat a punts, s’aplicaran les normes anteriors sols entre els tres 
equips implicats. 
 
-Si arribat el cas de que en els dos últims partits de la classificació, siga quin siga el 
resultat abans de jugar-se son el 1º i 2º classificat, este partit seria la FINAL 
 
Exemple:   
 
-Muro  -  Alcoy  .     Que es el últim partit de la classificació abans de jugar-lo si ja estan 
classificats, este partit seria la FINAL. 
 
-Si fora  el cas, en el partit de L’Alqueria – Pistes ,  este partit es passaria a jugar-se el 
últim de la classificació, i seria la FINAL 
 
-Si es donarà el cas d’un altra combinació dels equips classificats que no foren aquets 
dos , la  FINAL es jugaria a les 13.15. 
 
-En cas d’empat en la FINAL es tirarà una tanda de penals al millor de tres 
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