
 

 INSCRIPCIONS TEMPORADA 

2014/15. DESÈ ANIVERSARI!  
 

Estructura de competició  
Inici 15 de setembre. 

Dia de Joc: sempre el que tu tries.  

Cada equip jugarà de 28 a 32 partits (la majoria 32) dividits en 

dues fases de 16 o 14 on podràn haver ascensos i descensos 

de categoría segons dia i instal.lació. 

El preu per partit serà de 55€ per equips que hagin participat a 

les nostres lligues la temporada 13/14 i serà de 58€ per equips 

nous. TORNEM A PREUS DE FA 10 TEMPORADES!!!!! 

La fitxa individual serà de 24€/jugador i dóna dret a la 

llicència de jugador i assegurança mèdica. La fitxa Ocasional 

de 24€ és obligatòria i  permet 1 jugador ocasional amb 

prèstec de  samarreta per Jornada.  

DESCOMPTE ESPECIAL FIDELITAT. 1€ PER PARTIT PER ANY 

d’ANTIGUITAT  A FUTBOL7BARCELONA 

 

REGAL. Es regalarà a cada jugador inscrit una samarreta, un 

pantaló de joc i un peça promocional del 10è aniversari. 

  

PLACES GUARDADES  

 

Guardem la plaça en el dia de joc d’aquesta temporada fins 

el 25 de Juliol. La reserva mínima es de 100€ amb regal d’un 

partit de pretemporada. 

Els equips nous podràn triar 2 opcions de dia de joc i al 

setembre confirmarem el dia on tenen plaça. 
 

Requisits d'inscripció  
Per formalitzar l'inscripció s'ha de:  

- Presentar la fitxa d'equip degudament omplenada. Cada 

jugador abonarà 24€ de fitxa. L’equip abonarà 24€ més per al 

jugador ocasional.  

- Abonar l’import corresponent depenent de la forma de 

pagament triada  



 

Dates  
El període d'inscripció és del 1 al 25 de juliol i del 1 al 15 de 

setembre. 

 

OFERTA ESPECIAL PRETEMPORADA 
Tots els equips que es vulguin assegurar jugar el dia triat i 

realitzin la reserva de plaça abans del 25 de juliol de 2014 

tindran partits gratuits de pretemporada contra un altre equip 

de les diferents lligues a convenir entre el 1 i el 12 de setembre 

i a l’instal.lació designada per l’organització. 

100€ de reserva, 1 partit de pretemporada GRATIS 

200€ de reserva, 2 partits de pretemporada GRATIS  

 

 

Formes de Pagament i descomptes 
• Pagament ajornat;   

S’han d’abonar els  4 últims partits per avançat i l’import 

de totes les fitxes abans del 15 de setembre. Després 

cada partit i abans del mateix s’abonarà fins arribar als 2 

últims. En acabat la lliga es retornaràn, si s’escau, els dos 

partits restants del dipòsit. 

 

• Pagament total. 

 S’ha d’abonar la totalitat de la lliga i les fitxes.Es cobrarà 

1 partit de dipòsit que es retornarà, si s’escau, al final de 

lliga 

DESCOMPTE DE 2 PARTITS SI ES PAGA ABANS 9-9-14. 

DESCOMPTE DE 3 PARTITS SI ES PAGA ABANS DEL 25-7-14 

 

• DESCOMPTE PER IMPLICACIÓ 

 

Recomana un equip i, si aquest s’inscriu per tota la 

temporada, rep 2 PARTITS DE DESCOMPTE.  

 

 *DESCOMPTE DOS DIES 

 

Si el 80% dels jugadors de  l’equip forma un segon equip per 

jugar un altre dia, el pagament del segon dia us costarà el 

50% menys 



 

Instal.lacions 
 

SANT ANDREU  

 

Dilluns   20:30 -21:25-22:20-23:15  

Dimarts  20:30 -21:25-22:20-23:15  

Dimecres   20:30 -21:25-22:20-23:15 

Dijous  20:30 -21:25-22:20-23:15   

Divendres  20:30 -21:25-22:20-23:15 

Dissabte  8:00 fins les 14:00. OFERTA ESPECIAL 1400€+Fitxes   

 

Tots els dies compten amb 2 ó 3 divisions de joc per nivells 

 

Escollir com a horari fix el primer o l’últim te un cost extra de 

100€ i garantitza aquest horari tots els partits menys 2. 

 

NOU BARRIS Guineueta 

 

Sortida 3 de la ronda de dalt 

 

Dilluns    20:15 –21:10-22:05-23:00 

 

2 divisions de joc per nivells 

 

Escollir com a horari fix el primer o l’últim te un cost extra de 

100€ i garantitza aquest horari tots els partits menys 2. 
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