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Dates de competició:
1a jornada: 27 de novembre. 
2a jornada: 6 de febrer.
Semifinals: 18 de febrer. 
Final: 5 de març.

Lloc: Camp Municipal de Futbol Olímpia. C. de l'Apúlia, 40, 08206, Sabadell

Organització i direcció tècnica: Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants: 
URL, UdG, UVIC, UPF, UdL, UIC, UPC, UAO i URV

Sistema de competició:
1a jornada: 3 grups de 3 equips que jugaran a una volta, tots contra tots. 2a jornada: 3 
grups de 3 equips a una volta.
 - Grup 1: 1r grup A, 2n grup B i 3r grup C
 - Grup 2: 1r grup B, 2n grup C i 3r grup A
 - Grup 3: 1r grup C, 2n grup A i 3r grup B
En aquesta 2a jornada, els equips classificats primers en la 1a jornada passaran amb tres 
(3) punts, els segons amb un (1) punt i els tercers amb cero (0) punts. Una vegada finalit-
zat el partit es llançaran tres (3) penals. Passen a semifinals els 1rs de cada grup (1, 2 i 
3) i el millor segon dels tres grups, que sortirà per ordre dels criteris següents: 
- Doble empat: 
 - si s’han enfrontat prèviament en la 1a jornada preval el resultat d’aquell encontre
 - Major diferència de gol (average) 2a jornada
 - Major diferència de gol (average) general
- Triple empat
 - Si estaven en mateix grup preval la classificació 1a jornada
 - Major diferència de gol (average) 2a jornada
 - Major diferència de gol (average) general
 - altres casuístiques de la normativa ecu
 - per menys sancions sobre l’equip i/o jugadors
 
Adaptacions del Reglament: 
Els partits corresponents a la lliga de grups seran de 2 parts de 30 minuts. La puntuació 
serà de 3 punts per la victòria i 1 punt per l’empat. Es podran convocar un màxim de 18 
jugadors per partit. Es podran dur a terme un màxim de 5 canvis per partit. Aquest canvis 
no seran volants, els jugadors substituïts no podran tornar prendre part en el partit.
Les semifinals i les finals es jugaran a temps complert (dues parts de 45 minuts). En cas 
d’empat es llençaran directament 5 penals, sense afegir temps. En cas d’empat en el 
llançament de penals, es llençaran penals, un a un fins a desfer l’empat.
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Calendari i horaris de competició:  www.esportuniversitari.cat

Assegurança/Atenció mèdica: Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els 
estudiants tenen contreta amb la seva universitat. Cada universitat es farà responsable 
de tenir cura que les participants que la representin tinguin la corresponent assegurança i 
de disposar durant les competicions dels mitjans humans i/o materials per fer-se càrrec 
dels seus/ves participants en cas de sinistre.
  L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els/les partic-
ipants puguin patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.


