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REGLAMENT

FUTBOL SALA - FEMENÍ

Dates de competició:
1a jornada: 14 de noviembre.
2a jornada: 30 de gener.
Semifinals: 19 de febrer.
Final: 4 de març.

Lloc:  
Poliesportiu Sabadell Nord. A Rda. de Collsalarca, 4, 08207, Sabadell
Final: Pavelló Municipal Cal Balsach. Ctra. de Prats de Lluçanès, 2, 08208, Sabadell. 

Organització i direcció tècnica: Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitats participants: 
UB, UPF, UdL, URL, UdG, UAB, UIC i URV

Sistema de competició: dos grups (A i B) de 4 equips que jugaran una lliga a una volta, tots 
contra tots. Es jugarà en dues jornades amb 1 o dos partits segons calendari i jornada. Hi 
haurà enfrontament de 2n contra 3r de cada grup per passar a les semifinals.
Semifinals: A partit únic eliminatori entre els quatre primers classificats del grup, enfrontant 
primers contra segons.
Final: entre els 2 equips guanyadors de les semifinals.

Adaptacions del Reglament: 
Els partits corresponents a la lliga de grups seran de 1 part de 20 minuts aturats. Als 10 
minuts de partit es farà un canvi de camp.
Un temps mort per equip i partit.
La puntuació serà de 3 punts per la victòria i 1 punt per l’empat. Es podran convocar un 
màxim de 12 jugadores per partit.
Les semifinals i les finals es jugaran a temps complert aturat. 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.

Calendaris i classificacions: 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 els 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 participants 
puguin patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.


