
V MUNDIALET 
Sant Andreu 2010 

Presentació 

Torna una altra edició de la festa final de temporada a 
futbol7barcelona, el mundialet. 
Un torneig que es disputa durant el mes de Juliol per aquells equips que 
encara no marxen de vacances i es queden amb ganes de jugar els 
últims partits de la temporada. 
Per això es prepara aquest torneig, bastant econòmic i amb premis 
llaminers per la temporada vinent. 
Aquest any tindrà lloc a les instal·lacions de Sant Andreu.  

Historial  

- I edició juliol 06, Narcís Sala,  

                                       - Campió           Pipol Team 
                                       - SotsCampió    Ryber Budweyrense 

- II edició juliol 07, Nou Barris, 

                             ...     - Campió            Los Dalton 
                               ..    - SotsCampió     Sant Andrew 
                               ..    - Consolació       Ryber Budweyrense 

  

- III edició juliol 08, Sant Andreu 

                             ...     - Campió           .Lorens Team  
                               ..    - SotsCampió    Pichichis 
                               ..    - Consolació     Mecanic Orange  

-IV edició juliol 09, Sant Andreu 

                             ...     - Campió           Els Andreuencs 
                               ..    - SotsCampió    A.V.La Pau 
                               ..    - Consolació     Chicago Lupis  

 



Calendari 

El torneig tindrà lloc del dimarts 6 de Juliol  al divendres  30 de juliol, dia 
de la gran final.  Es podrá triar jugar en Dimarts/dijous o 
Dimecres/divendres. 

Sistema de competició  

Com cada any, grups de 4 equips on els 2 primers classificats passen a la 
fase final, el 3er i 4art a la fase de consolació. En funció del número 
d'equips és possible que els grups s'ampliin a 5 equips on l'últim quedaria 
eliminat.  
Les fases eliminatòries comencen, com a mínim, a vuitens de final. 
Els campions de la segona fase de les lligues que s’inscriguin jugaran 
com a caps de sèrie així com el campió i el SotsCampió de les 12 hores 
de l’1 de maig 2010 (Andreuencs i Drink Team). 
CADA EQUIP JUGA 4 PARTITS MÍNIM 

Inscripcions 

Fins al 24 de juny. 
L’inscripció queda formalitzada en el moment de fer el pagament i 
presentar la plantilla amb els canvis de jugadors oportuns. 

 Preus  

El preu del torneig serà de 210€/equip pels equips participants de 
qualsevol lliga FUTBOL7BARCELONA i de 260€/equip dels que no 
participin actualment en cap de les nostres lligues.  

  

Reglament específic  

El mateix que a la lliga amb els següents canvis: 

- La no presentació a un partit restarà 2 punts. 

- En cas d'empat a la fase de grups es tindrà en compte el goal average 
particular, després el general i després els gols a favor. Si tot i així hi ha 
empat passarà l’equip que menys faltes hagi comès. 

- En cas d'empat a la fase eliminatòria es faran 3 penals per equip, si 
continua l'empat es llençarà d'un en un, sempre jugadors diferents fins 
que s'acabin. 



- L’equip que no comparteixi el Joc Net i la Violència zero serà expulsat 
del torneig. 

- 3 targetes grogues implicaran un partit de sanció a cada fase (lligueta i 
eliminatòries) 

- 1 targeta blava directa implica partit de sanció 

- Targeta vermella expulsió del torneig i sanció per a la lliga de la 
temporada vinent  

 Premis: 

- 1º classificat:  

..Trofeu + 7 partits de descompte en la temporada 10/11 

- 2º classificat:  

..Trofeu + 4 partits de descompte en la temporada 10/11 

- Consolació: 

 .Trofeu + 2 partits de descompte en la temporada 10/11 

- Pitxitxi:  

-Trofeu i fitxa personal gratuïta la temporada 10/11 

- Mvp (designat per l'àrbitre en cada partit) 

Trofeu i fitxa personal gratuïta la temporada 10/11 

- Zamora: 

- Trofeu i fitxa personal gratuïta la temporada 10/11 

- FAIR PLAY:  

.Trofeu i 2 partits de descompte en la temporada 10/11. 
(Només poden guanyar el trofeu els eliminats a 1/8 de final)  

Puntuacions per al Fair Play 

Mateix funcionament que a la lliga. 


