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Inscripció i participació en el Trofeu Filaes
El Trofeu Filaes és una competició esportiva que naix del món de la Festa de Moros i Cristians
d’Alcoi. Originada en un campionat de futbol sala en els seus inicis, ha derivat en una celebració
on es pot practicar altres esports arrelats a la nostra ciutat.

Mantenint la seua essència, els requisits per a poder participar en aquest esdeveniment són: 

 En la categoria sènior o veterà, ser fester de ple dret de qualsevol de les 28 filaes de
moros i cristians d’Alcoi.

 Participar  en  qualsevol  de  les  modalitats  esportives  seguint  els  reglaments  de  cada
disciplina,  així  com  la  normativa  específica  que  s’aprove  en  assemblea  amb  els
representants de les respectives filaes.

 Abonar  el  preu  públic  d’inscripció  al  Trofeu,  així  com  les  despeses  d’arbitratges  i
assegurances que s’establisquen.

L’organització  del  Trofeu  correspon  a  l’Associació  de  Sant  Jordi  i  al  Centre  d’Esports  de
l’Ajuntament d’Alcoi, d’acord amb les següents tasques: 

L’Associació de Sant Jordi:

 Rep els llistats de participants de cada filà i comprova que tots els inscrits són festers. 

 Comprova  l’autorització  signada  pels  primers  trons per  a  jugar  el  Trofeu amb una  filà
distinta a la qual pertany l’esportista en les competicions de categories inferiors. 

 Abona, en representació de cada una de les filaes participants, preu públic d’inscripció i els
arbitratges de les diferents competicions i modalitats. Així mateix, abona en representació
de  cada  esportista,  l’assegurança  d’accidents  esportius  que  es  contracta  a  l’efecte.
Posteriorment, carregarà a les respectives filaes els imports corresponents a cada un dels
conceptes esmentats.

El Centre d’Esports:

 Rep les inscripcions de filaes i esportistes per a configurar les diferents competicions. 

 Convoca les reunions y assemblees per informar dels sistemes de competició, sortejar els
enfrontaments i resoldre dubtes. 

 Coordina la competició de les diferents modalitats esportives. 

 Organitza el Trofeu,  distribuint  les competicions en les instal·lacions esportives,  podent
delegar en tercers col·laboradors, i formant part dels comités de competició, etc. 

 Organitza el lliurament de trofeus.
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Calendari administratiu
25 DE GENER

 Assemblea de Primers Trons. Informació sobre el sistema d’inscripció, preus, etc.

 Revisió de normatives i modalitats.

9 DE MARÇ
 Data límit per a formular la inscripció de la filà i les modalitats al formulari web, i el full de

càlcul  amb els  participants  a  l’Associació  de  Sant  Jordi per  a la  seua comprovació,  a
l’adreça electrònica museualcoiadelafesta@gmail.com.

 Remetre a  l’Associació  de Sant  Jordi  EN PAPER les  autoritzacions  als  esportistes  en
categories  inferiors  per  a participar  en el  Trofeu  Filaes  amb una  filà  distinta  a  la  que
pertany.

16 DE MARÇ
 Assemblea sorteig de les competicions.

23 DE MARÇ
 Tancament d’inscripcions, modificacions i autoritzacions per a jugar en altra filà.

 Abonament d’assegurança.

 Abonament de preu públic drets de participació.

 Abonament d’arbitratges.

7 i 8 D’ABRIL

TROFEU FILAES 2023
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REGLAMENT GENERAL
1. Podran participar en el Trofeu Filaes els festers de ple dret de les vint-i-huit filaes de Moros

i Cristians, així com els festers menors d’edat que figuren inscrits a les respectives filaes.

2. Els festers (veterà i senior) hauran de participar necessàriament en l’equip de la seua filà.
En el cas de categories inferiors s’autoritzarà mitjançant el document de participació en
altra filà, degudament complimentat, signat i segellat pel Primer Trò de la filà a la qual
pertany el jugador i pel Primer Tro de la filà amb la qual participarà en el Torneig. Aquest
document estarà visat per l’Associació de Sant Jordi abans de la comunicació d’aquesta
autorització  al  Centre  d’Esports.  També  hi  constarà  la  filà  d’origen  en  la  resta  de
documentació del torneig.

3. Cada filà remetrà a l’Associació de Sant Jordi, en un full de càlcul compatible amb Libre
Office Calc o Microsoft Excel, la relació de festers de ple dret i menors que participaran,
indicant la data de naixement, el document d’identitat i la modalitat o modalitats en què
participarà el  fester. L’Associació de Sant Jordi comprovarà que els participants inscrits
estan  en  possessió  dels  drets  de  fester  i  remetrà  al  Centre  d’Esports  la  relació  de
participants validada.

4. El Centre d’Esports elaborarà, basant-se en la relació de participants, els fulls per modalitat
amb les dades dels participants, que seran remesos les filaes que, abans del 23 d’abril,
podran proposar les incorporacions, baixes o reclamacions a les inscripcions.

5. El nombre de jugadors que poden participar en cada modalitat, així com la incompatibilitat
entre modalitats a nivell general, estan regulats en les normatives particulars.

6. Els equips s'acreditaran mitjançant el full elaborat pel Centre d’Esports, d’acord amb la
inscripció  general  presentada  per  la  filà  i  comprovada  per  l’Associació  de  Sant  Jordi.
Juntament a aquest full, es presentaran a l’àrbitre o jutges els Documents d’Identitat dels
participants, documents que faran la funció de fitxa esportiva. En el cas de no presentar
aquest document, el jugador no podrà formar part de l’equip i per tant no podrà disputar el
partit.

7. L'organització  es  reserva  el  dret  de  demanar  documentació  que  acredite  l'edat  dels
participants davant de qualsevol dubte respecte a la competició. En el supòsit que l'equip
al qual se li sol·licite l’esmentat document no ho pose a la disposició de l'organització, serà
exclòs de la competició.

8. En categories inferiors es permet als jugadors participar en una categoria superior a la que
li correspon per edat, estant prohibida la participació de jugadors en categories inferiors a
la que li correspon per edat.

9. L’edat del participant que es considera per enquadrar-lo a una categoria serà la real al
moment de l’inici del torneig, és a dir, els anys que tinga complits el participant a data 7
d’abril de 2023, excepte si a la norma específica de cada modalitat s’indica altra cosa.

10. Les irregularitats comeses en la alineació indeguda dels equips podran ser sancionats pel
Comité Organitzador incloent l'expulsió de la filà d'aquest Trofeu i de posteriors edicions.

11. Sistema de competició per grups. 

1. La competició en futbol  sala,  futbol  7,  futbol  8,  bàsquet i  tennis  taula es realitzarà
mitjançant una fase de grups i una fase final.
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2. Els  equips  inscrits  es  distribuiran  en  grups  de  3  o  4  equips,  depenent  el  nombre
d’inscripcions, horaris i instal·lacions disponibles i per a poder disputar, al menys dos
partits, excepte si en la normativa específica s’indica altra cosa.

3. Les competicions d’equip en fase de grups se sortejaran en l’assemblea del 16 de març
de 2023, a les 19:30 hores, al Centre d’Esports. Per sorteig informàtic s’assignarà les
filaes als diferents grups que conformaran la competició, i posteriorment se sortejaran
els primers partits. 

4. En els grups de 3 equips, el sistema d’enfrontaments serà  :

Partit 1: EQUIP A vs EQUIP B

Partit 2: EQUIP C vs PERDEDOR PARTIT 1 (si partit 1 acaba en empat, jugarà
Equip A)

Partit 3: GUANYADOR PARTIT 1 vs EQUIP C (si partit 1 acaba en empat, jugarà
Equip B)

5. En els grups de 4 equips, el sistema d’enfrontaments serà:   

Partit 1: EQUIP A vs EQUIP B

Partit 2: EQUIP C vs EQUIP D

Partit 3: EQUIP B vs EQUIP C

Partit 4: EQUIP D vs EQUIP A

12. Incompareixença. La  incompareixença  d’un  equip  en  una  competició  comportarà
l’aplicació de resultat i punts que recull el reglament de la disciplina esportiva. A més, si és
per causa injustificada davant el respectiu comitè de competició, podrà comportar sanció
d’exclusió del torneig en aquesta edició i la prohibició de participar la següent edició del
Trofeu Filaes en la referida disciplina esportiva. 

En el cas de esports individuals o per parelles, les sancions referides en el punt anterior
s’aplicaran als participants, no a la filà.

13. Comité de Competició. Els comitès de Competició estaran formats, al menys, per:

◦ Un representant de l’Associació de Sant Jordi

◦ Dos representants del Centre d’Esports

◦ Dos representants de la federació o col·lectiu organitzador de la modalitat esportiva.

El Comité de Competició de cada modalitat esportiva actuarà per denúncia prèvia d'algun
implicat  que participe en el  mateix grup de competició on participa i es reserva el  dret
d'actuar d'ofici quan ho crega oportú.

La seua resolució serà inapel·lable.

14. Assistència sanitària i assegurança. 

1. Qualsevol lesió esportiva que es puga produir amb motiu de la participació en aquest
torneig correrà a càrrec de l’assegurança contractada per l’Associació de Sant Jordi a
l’efecte. Es traslladarà a tots els delegats les condicions generals de la pòlissa així com
el protocol d’assistència sanitària.

2. Les lesions que puguen produir-se durant el torneig hauran de ser comunicades el més
aviat possible per obtenir el document d’assistència de l’organització.

3. Queden expressament exclosos de la pòlissa contractada els esportistes que estiguen
sota els efectes d’alcohol i/o substàncies estupefaents, així com el públic.
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15. Canvis d’horari i organització de l’esdeveniment. L’organització es reserva el dret de fer
qualsevol  canvi  respecte  a  horaris,  arbitratges,  instal·lacions  o  qualsevol  aspecte  de
l’organització de l'esdeveniment, pels motius que considere.

16. La participació en aquest Trofeu implica la total acceptació d’aquesta normativa general i
les específiques de cada modalitat esportiva.

17. Per acord de l’Assemblea organitzadora (Primers Trons, Associació de Sant Jordi i Centre
d’Esports) els participants en la modalitat de Futbol Sala Sènior no podran participar en la
modalitat de Futbol 7 veterans i a l’invers.

18. També està prohibit el consum d’alcohol i altres substàncies a l’interior de les instal·lacions
esportives,  tant  pels  participants  com  acompanyants,  familiars  i  públic.  L’autoritat
competent en relació a les prohibicions esmentades, podrà intervenir en qualsevol moment
procedint de la manera que considere oportuna.

19. El lliurament de trofeus se realitzarà en l’horari que establisca l’organització al programa, al
Pavelló  Mutualidad  de  Levante,  i  serà  realitzada  pels  càrrecs  festers  2023,  així  com
membres de la corporació municipal.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

FUTBOL SALA SENIOR
1. Les regles de joc de futbol de sala que regiran el desenvolupament del Trofeu Filaes seran

les vigents en el Reglament FIFA (Secció Futbol de Sala), amb les variacions específiques
que s'introduïsquen per a la disputa d’aquest Trofeu.

2. El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat,  encara que
només podran constar en l’acta de cada partit  quinze persones,  que hauran de figurar
inscrites en  la modalitat de Futbol Sala Sènior en la sol·licitud general i en la relació de
participants emesa pel Centre d’Esports. 

Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, junt amb el Document d’Identitat
del  participant,  a  fi  que  es  puguen  fer  constar  en  l’acta  els  jugadors  respectius  que
disputaran cada partit. 

3. Els festers participants en aquesta modalitat i  categoria hauran de complir  els 18 anys
durant 2023. Cap la possibilitat del 50% de l’equip siguen menors d’aquesta edat,  però
complisquen  els  16 anys durant  2023.  No  hauran de  figurar  inscrits  a la modalitat  de
FUTBOL 7 VETERANS.

4. Podran jugar el partit i romandre a la banqueta sols els festers que figuren al llistat, siguen
jugadors o delegats, excepte els sancionats. 

5. Es jugaran partits de 2 temps de 20 min a rellotge corregut. No es podrà demanar temps
mort en els últims 5 minuts del segon temps

6. Sistema de competició:

1. Els equips es distribuiran en 8 grups, preferentment de 3 equips. En funció del nombre
d’inscripcions, hauran grups de 4 equips.

2. El sistema d’enfrontaments està reglamentat en el punt 12 de les normes generals.

3. Passaran a la fase de 1/8 de Finals els 2 primers classificats de cada grup. 

7. Sistema de classificació: El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a
punts entre dos o més equips, es resoldrà:

1. Resultat del partit jugat entre ells.

2. Menor nombre de gols rebuts

3. Diferència de gols marcats i rebuts, tenint en conter tots els partits de la competició.

4. Equip amb menys amonestacions.

5. Sorteig.

8. Octaus de  final:  A partir  d’aquesta  fase,  els  partits  que  acaben en  empat  a  gols  es
resoldran mitjançant el llançament de TRES PENALTIS, alternativament cada equip i amb
jugadors diferents, classificant-se l’equip que haja anotat més gols, llançant un més per
equip fins que, havent fet el mateix nombre de llançaments, es resolga l’empat.

Els octaus es disputaran de la següent manera:

OF 1: 1er GA vs. 2nd GE OF 2: 1er GB vs. 2nd GF

OF 3: 1er GC vs. 2nd GG OF 4: 1er GD vs. 2nd GH

OF 5: 1er GE vs. 2nd GA OF 6: 1er GF vs. 2nd GB
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OF 7: 1er GG vs. 2nd GC OF 8: 1er GH vs. 2nd GD

9. Quarts de final: Els encreuaments de quarts de final seran els següents:

QF A: Guanyador OF 1 vs. guanyador OF 2

QF B: Guanyador OF 3 vs. guanyador OF 4

QF C: Guanyador OF 5 vs. guanyador OF 6

QF D: Guanyador OF 7 vs. guanyador OF 8

10. Semifinals: Les semifinals es disputaran de la següent manera:

SF1: Guanyador QF A vs. Guanyador QF B

SF2: Guanyador QF C vs. Guanyador QF D

11. FINAL: Els equips vencedors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes
de 2023 de Futbol de Sala Sénior.

12. Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions
següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits:

1. Targeta Roja   directa per  motius del  joc,  suposarà sanció, el  Comité de competició,
decidirà en funció del fets i la normativa vigent

2. Doble Targeta Groga  : en el mateix partit suposarà la suspensió en el partit que se està
jugant. Si amb posterioritat hi haguera una acció que l'àrbitre o l'organització considere
antiesportiva, es decidirà en nombre de partits.

3. Targeta Roja directa   per tocar el baló en la mà no suposarà sanció.

4. Targeta Roja directa   per faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agressions
etc, SANCIÓ: Expulsió del Torneig.

13. Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la
Normativa de Règim Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol de Sala; a més, el
Comité de Competició queda facultat per a decidir d’ofici sobre qualsevol reclamació feta
sobre aquest  tipus d’irregularitats.  També s’estarà a allò que disposa l’article 10 de la
normativa general del Torneig.

14. Amb  la  finalitat  d’evitar  coincidències  en  la  indumentària  dels  equips  participants,
s’aconsella que cada filà comunique al  Comité Organitzador els colors respectius de la
indumentària oficial i  de la de reserva, o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els
delegats, entre en contacte amb les filaes respectives per a coordinar-se en aquest punt.

15. Cada  equip  haurà  de  disposar  d’un  baló  reglamentari  per  a  la  disputa  dels  partits
respectius.

16. Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la
seua índole o interpretació, queda facultat el Comité de Competició per dictaminar sobre
aquests.

17. El  Comité  de  Competició  estarà  format  per  membres  de  l'Associació  de  Futbol  Sala
Comarcal i la resta de membres assenyalats en el punt 13 de les normes generals.

18. La participació en aquest Trofeu comporta l’acceptació plena de les normes generals i les
específiques establertes per a la competició de Futbol Sala Sénior.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

FUTBOL SALA ALEVÍ
1. Les regles de joc de futbol de sala que regiran el desenvolupament del Trofeu Filaes seran

les vigents en el Reglament FIFA (Secció Futbol de Sala), amb les variacions específiques
que s'introduïsquen per a la disputa d’aquest Trofeu.

2. El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat,  encara que
només podran constar en l’acta de cada partit  quinze persones,  que hauran de figurar
inscrites en  la modalitat de Futbol Sala Aleví en la sol·licitud general i en la relació de
participants emesa pel Centre d’Esports. 

Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, junt amb el Document d’Identitat
del  participant,  a  fi  que  es  puguen  fer  constar  en  l’acta  els  jugadors  respectius  que
disputaran cada partit. 

3. Aquesta categoria comprén únicament festers nascuts en els anys 2011 i 2012, amb la
possibilitat que juguen jugadors de categories inferiors (2013 – 2014).

4. El partit es podrà disputar amb 5 jugadors de camp i el porter. 

5. Podran jugar el partit i romandre a la banqueta sols els festers que figuren al llistat, siguen
jugadors o delegats, excepte els sancionats.

6. Es jugaran partits de 2 temps de 20 min a rellotge corregut. No es podrà demanar temps
mort en els últims 5 minuts del segon temps

7. Sistema de competició: La competició es desenvoluparà pel sistema de grups, depenent
del nombre d’equips participants, amb 4 grups.

8. Sistema de classificació: El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a
punts entre dos o més equips, es resoldrà:

1. Resultat del partit jugat entre ells.

2. Menor nombre de gols rebuts

3. Diferència de gols marcats i rebuts, tenint en conter tots els partits de la competició.

4. Equip amb menys amonestacions.

5. Sorteig.

9. Semifinals: Les semifinals es disputaran de la següent manera:

◦ Campió Grup A vs. Campió Grup C

◦ Campió Grup B vs. Campió Grup D

A partir d’aquesta fase, els partits que acaben en empat a gols es resoldran mitjançant
el  llançament  de  TRES  PENALTIS,  alternativament  cada  equip  i  amb  jugadors
diferents, classificant-se l’equip que haja anotat més gols, llançant un més per equip
fins que, havent fet el mateix nombre de llançaments, es resolga l’empat.

10. FINAL: Els guanyadors de les semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes de 2023 de
Futbol de Sala Aleví.

11. Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions
següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits:
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1. Targeta  Roja   directa  per  motius  del  joc,  suposarà sanció,  el  comité  de  competició,
decidirà en funció del fets i la normativa vigent.

2. Doble Targeta Groga:   en el mateix partit suposarà la suspensió en el partit que se està
jugant.  Si  amb  posteriorment  hi  haguera  una  acció  que  l'àrbitre  o  l'organització
considere antiesportiva, en tal cas es decidirà en nombre de partits de suspensió al
jugador.

3. Targeta Roja   directa per tocar el baló en la mà no suposarà sanció. 

4. Targeta Roja   directa por faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agressions etc.
SANCIÓ: Expulsió del Torneig.

12. Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la
Normativa de Règim Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol de Sala; a més, el
Comité de Competició queda facultat per a decidir d’ofici sobre qualsevol reclamació feta
sobre aquest  tipus d’irregularitats.  També s’estarà a allò que disposa l’article 10 de la
normativa general del Torneig.

13. Amb  la  finalitat  d’evitar  coincidències  en  la  indumentària  dels  equips  participants,
s’aconsella que cada filà comunique al  Comité Organitzador els colors respectius de la
indumentària oficial i  de la de reserva, o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els
delegats, entre en contacte amb les filaes respectives per a coordinar-se en aquest punt.

14. Cada  equip  haurà  de  disposar  d’un  baló  reglamentari  per  a  la  disputa  dels  partits
respectius.

15. Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la
seua índole o interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre
aquests.

16. El  Comité  de  Competició  estarà  format  per  membres  de  l'Associació  de  Futbol  Sala
Comarcal i la resta de membres assenyalats en el punt 13 de les normes generals.

17. La participació en aquest Trofeu comporta l’acceptació plena de les normes generals i les
específiques establertes per a la competició de Futbol Sala Aleví.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

BÀSQUET
1. Les regles de joc de bàsquet que regiran durant tot el Trofeu Filaes seran les vigents en el

Reglament de la Federació Espanyola de Bàsquet, amb les variacions específiques que
puguen introduir-se en la celebració d’aquest Trofeu.

2. El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat, tot i que només
podran constar en l’acta del partit dotze persones, que hauran de figurar inscrites en la
modalitat  de bàsquet  en la sol·licitud general  i  en la relació de participants emesa pel
Centre d’Esports. 

Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, junt amb el Document d’Identitat
del  participant,  a  fi  que  es  puguen  fer  constar  en  l’acta  els  jugadors  respectius  que
disputaran cada partit.  

3. Podran jugar el partit i romandre a la banqueta sols els festers que figuren a l’acta. siguen
jugadors o delegats. 

4. Els festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de complir els 16 anys
durant el 2023

5. Duració dels partits. 

1. Serà de 40 minuts, repartits en dos períodes de 20 minuts. Durant els 20 minuts de joc
del  primer  temps  i  els  17  primers  minuts  del  segon  temps,  el  rellotge  no  estarà
neutralitzat, llevat del total dels quatre temps morts a que tenen dret els equips.

2. Els tres últims minuts del partit estaran neutralitzats reglamentàriament, i no es podran
demanar temps mort ni realitzar canvi de jugador, excepte si és per eliminació d’un
jugador per 5 faltes personals. S’aplicaran els 24 segons de possessió.

3. Tots els partits de la competició, si acaben en empat, tindran una pròrroga de tres
minuts neutralitzant el cronòmetre per a determinar-ne el guanyador. Si al final de la
pròrroga continua l’empat, es realitzaran pròrrogues successives de la mateixa duració
fins que hi haja un guanyador.

6. Sistema de competició

1. Fase de grups: Atenent a les inscripcions es faran grups de 4 equips, i en cas de no
poder completar-se es configuraran grups de 3. 

Es jugaran tots els partits de la competició en sistema de lliga a una volta.

2. Semifinals: Es classificaran a semifinals els campions de cada grup.

3. Final: Els guanyadors de les semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes de 2023
de Bàsquet.

7. Classificació: Per a determinar els equips que passen a semifinals, es tindrà en compte
les indicacions següents i per aquest ordre:

1. Major puntuació

2. En cas d’empat a punts entre dos equips, 

3. Major nombre de punts aconseguits.

4. Millor coeficient general (divisió de punts a favor i punts en contra)

5. Resultat del partit que ha enfrontat als dos equips empatats.
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6. En cas de triple empat, es resoldrà seguint el procediment indicat al punt anterior.

8. Suspensions:  Els  participants  del  Trofeu  Filaes  estan  subjectes  a  les  suspensions
següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels respectius partits: 

1. Un  partit  de  suspensió   per  acumulació  de  dues  faltes  tècniques  durant  el
desenvolupament d’un partit.

2. Expulsió   del Trofeu Filaes al participant que li siga aplicada una tècnica desqualificant. 

9. Cada  equip  haurà  de  disposar  d’un  baló  reglamentari  per  a  la  disputa  dels  partits
respectius.

10. El Comité de Competició estarà format per components del Comité de la Lliga Local de
Bàsquet, de l’Associació d'àrbitres d’Alcoi  i la resta de membres assenyalats en el punt 13
de les normes generals.

11. Per als casos que no pugen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la
seua índole o interpretació,  quedarà facultat  el  Comité de Competició  per  a dictaminar
sobre aquests.

12. La participació en aquest Trofeu comporta l’acceptació plena de les normes generals i les
específiques establertes per a la competició de bàsquet.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

FUTBOL 7 VETERANS
1. Les  regles  que  regiran  el  desenvolupament  del  Trofeu  Filaes  seran les  vigents  en  el

Reglament de la Federació Valenciana de Futbol Comunitat Valenciana (Secció Futbol 7),
amb les variacions específiques que s'introduïsquen per a la disputa d’aquest Trofeu i amb
els  mateixos  condicionats  que  contempla  l'Associació  de  Futbol  Sala  Comarcal  en  la
competició de Futbol 7 Veterans.

2. El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat, encara que
només podran constar en l’acta de cada partit  quinze persones,  que hauran de figurar
inscrites en  la modalitat de Futbol 7 veterans en la sol·licitud general i en la relació de
participants emesa pel Centre d’Esports. 

Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, junt amb el Document d’Identitat
del  participant,  a  fi  que  es  puguen  fer  constar  en  l’acta  els  jugadors  respectius  que
disputaran cada partit. 

3. Podran jugar el partit i romandre a la banqueta sols els festers que figuren al llistat, siguen
jugadors o delegats, excepte els sancionats. 

4. Els festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de ser nascuts fins el 1988
(35 anys). Poden reforçar 2 jugadors nascuts fins el 1990 (33 anys). No hauran de figurar
inscrits a la modalitat de FUTBOL SALA SÈNIOR.

5. Es jugaran partits de dos temps de 25 min.

6. Sistema de competició: La competició es desenvoluparà pel sistema de grups, depenent del
nombre d’equips participants, amb 4 grups.

7. Sistema de classificació:

1. Es  classificaran  per  a  semifinals  els  campions  de  cada  grup.  Si  es  configura  la
competició amb tres grups, el quart semifinalista serà el millor segon classificat.

2. El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a punts entre dos o més
equips, es resoldrà:

1.Resultat del partit jugat entre ells.

2.Menor nombre de gols rebuts

3.Diferència de gols marcats i rebuts, tenint en conter tots els partits de la competició.

4.Equip amb menys amonestacions.

5.Sorteig.

8. Quarts  de  final:  A partir  d’aquesta  fase,  els  partits  que  acaben  en  empat  a  gols  es
resoldran mitjançant el llançament de TRES PENALTIS, alternativament cada equip i amb
jugadors diferents, classificant-se l’equip que haja anotat més gols, llançant un més per
equip fins que, havent fet el mateix nombre de llançaments, es resolga l’empat.

Els quarts de final es disputaran de la següent manera:

◦ QF1: CAMPIÓ GRUP A vs SUBCAMPIÓ GRUP B

◦ QF2: CAMPIÓ GRUP B vs SUBCAMPIÓ GRUP A

◦ QF3: CAMPIÓ GRUP C vs SUBCAMPIÓ GRUP D
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◦ QF4: CAMPIÓ GRUP D vs SUBCAMPIÓ GRUP C

9. Semifinals: Les semifinals es disputaran de la següent manera:

◦ SF1: GUANYADOR QF1 VS. GUANYADOR QF3

◦ SF2: GUANYADOR QF2 VS GUANYADOR QF4

10. Final: Els equips guanyadors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes 2023 de Futbol
7 Veterà.

11. Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions
següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits:

1. Targeta Roja   directa per faltes desproporcionades que siguen per motius del joc. SANCIÓ: 1
partit. El comité de competició decidirà en funció dels fets i la normativa vigent

2. Targeta Roja   directa por faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agressions
etc. SANCIÓ: Expulsió del Torneig.

3. Targeta Roja   directa per tocar el baló amb la mà per evitar un gol no suposarà cap
sanció , sols l´expulsió del partit que estiga disputant-se

4. Doble targeta groga , suposarà l´expulsió del partit que estiga disputant-se sense més
sanció.  A  excepció  que  posteriorment  haja  una  acció  que  l´àrbit  o  l´organització
considere antiesportiva, en aquest cas el nombre de partits el decidirà el comité de
competició en funció de la normativa vigent.

12. Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la
Normativa de Règim Disciplinari  de la  FFCV.;  a més,  el  Comité de Competició  queda
facultat  per  a  decidir  sobre  qualsevol  reclamació  d’ofici,  feta  sobre  aquest  tipus
d’irregularitats. També s’estarà a allò que disposa l’article 10 de la normativa general del
Torneig.

13. Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que
cada filà comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de
reserva, o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes
respectives per a coordinar-se en aquest punt.

14. Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius.

15. Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua índole o
interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests.

16. El  Comité  de  Competició  estarà  format  per  membres  de  l'Associació  de  Futbol  Sala
Comarcal, i la resta de membres assenyalats en el punt 13 de les normes generals.

17. La participació en aquest Trofeu comporta l’acceptació plena de les normes generals i les
específiques establertes per a la competició de Futbol 7.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

FUTBOL 7 JUVENIL
1. Les regles  que  regiran  el  desenvolupament  del  Trofeu  Filaes  seran  les  vigents  en  el

Reglament de la Federació Valenciana de Futbol Comunitat Valenciana (Secció Futbol 7),
amb les variacions específiques que s'introduïsquen per a la disputa d’aquest Trofeu.

2. El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat, encara que
només podran constar en l’acta de cada partit 14 jugadors (7 al camp i 7 suplents), que
hauran de figurar inscrites en la modalitat de Futbol 7 Juvenil en la sol·licitud general i en la
relació de participants emesa pel Centre d’Esports.

Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient,  juntament amb els DNI dels
jugadors, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran
cada partit.

3. Podran jugar el partit i romandre a la banqueta sols els festers que figuren a l’acta, més
l’entrenador/delegat, excepte els sancionats. 

4. Participaran  els  festers  nascuts  en  els  anys  en  els  anys  2004,  2005  i  2006  (amb la
possibilitat que participen jugadors de categoria inferior, és a dir, Cadet, nascuts en el anys
2007 i 2008)

5. Es jugaran partits de dos temps de 25 min.

6. Sistema de competició: La competició es desenvoluparà pel sistema de grups, en funció del
nombre d’equips participants.

7. Sistema de classificació:

1. Es  classificaran  per  a  semifinals  els  campions  de  cada  grup.  Si  es  configura  la
competició amb tres grups, el quart semifinalista serà el millor segon classificat. 

2. El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a punts entre dos o més
equips, es resoldrà:

3. Es  classificaran  per  a  semifinals  els  campions  de  cada  grup.  Si  es  configura  la
competició amb tres grups, el quart semifinalista serà el millor segon classificat.

4. El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a punts entre dos o més
equips, es resoldrà:

1.Resultat del partit jugat entre ells.

2.Menor nombre de gols rebuts

3.Diferència de gols marcats i rebuts, tenint en conter tots els partits de la competició.

4.Equip amb menys amonestacions.

5.Sorteig.

8. Semifinals: A partir d’aquesta fase, els partits que acaben en empat a gols es resoldran
mitjançant el llançament de TRES PENALTS, alternativament cada equip i amb jugadors
diferents, classificant-se l’equip que haja anotat més gols, llançant un més per equip fins
que, havent fet el mateix nombre de llançaments, es resolga l’empat.

Les semifinals es disputaran de la següent manera:

◦ SF1: CAMPIÓ GRUP A VS. CAMPIÓ GRUP C
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◦ SF2: CAMPIÓ GRUP B VS. CAMPIÓ GRUP D*

9. Final: Els equips guanyadors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes 2023 de Futbol
7 Juvenil.

10. Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions
següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits:

1. Targeta Roja   directa per faltes desproporcionades que siguen per motius del joc. SANCIÓ: 1
partit. El comité de competició decidirà en funció dels fets i la normativa vigent

2. Targeta Roja   directa por faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agressions
etc. SANCIÓ: Expulsió del Torneig.

3. Targeta Roja   directa per tocar el baló amb la mà per evitar un gol no suposarà cap
sanció , sols l´expulsió del partit que estiga disputant-se

4. Doble targeta groga , suposarà ĺ expulsió del partit que estiga disputant-se sense més sanció. A
excepció que posteriorment haja una acció que ĺ àrbit o ĺ organització considere antiesportiva, en
aquest cas el nombre de partits el decidirà el comité de competició en funció de la normativa
vigent.

11. Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la
Normativa de Règim Disciplinari  de la  FFCV.;  a més,  el  Comité de Competició  queda
facultat  per  a  decidir  sobre  qualsevol  reclamació  d’ofici,  feta  sobre  aquest  tipus
d’irregularitats. També s’estarà a allò que disposa l’article 10 de la normativa general del
Torneig.

12. Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que
cada filà comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de
reserva, o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes
respectives per a coordinar-se en aquest punt.

13. Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius.

14. Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua índole o
interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests.

15. El  Comité  de  Competició  estarà  format  per  membres  de  l'Associació  de  Futbol  Sala
Comarcal, i la resta de membres assenyalats en el punt 13 de les normes generals.

16. La participació en aquest Trofeu comporta l’acceptació plena de les normes generals i les
específiques establertes per a la competició de Futbol 7.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

FUTBOL 8 CADET
1. Les regles  que  regiran  el  desenvolupament  del  Trofeu  Filaes  seran  les  vigents  en  el

Reglament de la Federació Valenciana de Futbol Comunitat Valenciana (Secció Futbol 7),
amb les variacions específiques que s'introduïsquen per a la disputa d’aquest Trofeu.

2. El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat, encara que
només podran constar en l’acta de cada partit 14 jugadors (8 al camp i 6 suplents), que
hauran de figurar inscrites en la modalitat de Futbol 7 Cadet en la sol·licitud general i en la
relació de participants emesa pel Centre d’Esports.

Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient,  juntament amb els DNI dels
jugadors, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran
cada partit.

3. Podran jugar el partit i romandre a la banqueta sols els festers que figuren a l’acta, més
l’entrenador/delegat, excepte els sancionats. 

4. Els festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de ser nascuts als anys
2007 i 2008 (amb la possibilitat  que participen jugadors de categoria inferior,  és a dir,
infantils nascuts els anys 2009 i 2010)

5. Es jugaran partits de dos temps de 25 min.

6. Sistema de competició: La competició es desenvoluparà pel sistema de grups, depenent del
nombre d’equips participants.

7. Sistema de classificació:

1. Es  classificaran  per  a  semifinals  els  campions  de  cada  grup.  Si  es  configura  la
competició amb tres grups, el quart semifinalista serà el millor segon classificat. 

2. El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a punts entre dos o més
equips, es resoldrà:

3. Es  classificaran  per  a  semifinals  els  campions  de  cada  grup.  Si  es  configura  la
competició amb tres grups, el quart semifinalista serà el millor segon classificat.

4. El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a punts entre dos o més
equips, es resoldrà:

1.Resultat del partit jugat entre ells.

2.Menor nombre de gols rebuts

3.Diferència de gols marcats i rebuts, tenint en conter tots els partits de la competició.

4.Equip amb menys amonestacions.

5.Sorteig.

8. Semifinals: A partir d’aquesta fase, els partits que acaben en empat a gols es resoldran
mitjançant el llançament de TRES PENALTIS, alternativament cada equip i amb jugadors
diferents, classificant-se l’equip que haja anotat més gols, llançant un més per equip fins
que, havent fet el mateix nombre de llançaments, es resolga l’empat.

Les semifinals es disputaran de la següent manera:

◦ SF1: CAMPIÓ GRUP A VS. CAMPIÓ GRUP C
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◦ SF2: CAMPIÓ GRUP B VS. CAMPIÓ GRUP D*

9. Final:  Els equips guanyadors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes 2023 de
Futbol 8 Cadet.

10. Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions
següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits:

1. Targeta Roja   directa per faltes desproporcionades que siguen per motius del joc. SANCIÓ: 1
partit. El comité de competició decidirà en funció dels fets i la normativa vigent

2. Targeta Roja   directa por faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agressions
etc. SANCIÓ: Expulsió del Torneig.

3. Targeta Roja   directa per tocar el baló amb la mà per evitar un gol no suposarà cap
sanció , sols l´expulsió del partit que estiga disputant-se

4. Doble targeta groga , suposarà ĺ expulsió del partit que estiga disputant-se sense més sanció. A
excepció que posteriorment haja una acció que ĺ àrbit o ĺ organització considere antiesportiva, en
aquest cas el nombre de partits el decidirà el comité de competició en funció de la normativa
vigent.

11. Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la
Normativa  de  Règim Disciplinari  de la FFCV.;  a  més,  el  Comité de Competició queda
facultat  per  a  decidir  sobre  qualsevol  reclamació  d’ofici,  feta  sobre  aquest  tipus
d’irregularitats. També s’estarà a allò que disposa l’article 10 de la normativa general del
Torneig.

12. Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que
cada filà comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de
reserva, o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes
respectives per a coordinar-se en aquest punt.

13. Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius.

14. Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua índole o
interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests.

15. El  Comité  de  Competició  estarà  format  per  membres  de  l'Associació  de  Futbol  Sala
Comarcal, i la resta de membres assenyalats en el punt 13 de les normes generals.

16. La  participació  en  aquest  Trofeu  comporta  l’acceptació  plena  de  les  normes  generals  i  les
específiques establertes per a la competició de Futbol 8.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

FUTBOL 8 INFANTIL
1. Les  regles  que  regiran  el  desenvolupament  del  Trofeu  Filaes  seran  les  vigents  en  el

Reglament de la Federació Valenciana de Futbol Comunitat Valenciana (Secció Futbol 7),
amb les variacions específiques que s'introduïsquen per a la disputa d’aquest Trofeu.

El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat, encara que
només podran constar en l’acta de cada partit 14 persones (8 jugadors de camp i 6 suplents),
que hauran de figurar inscrites en la modalitat de Futbol 8 Infantil en la sol·licitud general i
en la relació de participants emesa pel Centre d’Esports.

2. Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient,  juntament amb els DNI dels
jugadors, a fi que es puguen fer constar en l’acta els jugadors respectius que disputaran
cada partit. 

3. Podran jugar el partit i romandre a la banqueta sols els festers que figuren a l’acta, més
l’entrenador/delegat, excepte els sancionats. 

4. Els festers participants en aquesta modalitat i categoria hauran de ser nascuts als anys
2009 i 2010, amb la possibilitat que participen jugadors de categoria inferior, és a dir, alevins nascuts
els anys 2011 i 2012.

5. Es jugaran partits de dos temps de 25 min.

6. Sistema de competició: La competició es desenvoluparà pel sistema de grups, depenent del
nombre d’equips participants.

7. Sistema de classificació:

1. Es  classificaran  per  a  semifinals  els  campions  de  cada  grup.  Si  es  configura  la
competició amb tres grups, el quart semifinalista serà el millor segon classificat. 

2. El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a punts entre dos o més
equips, es resoldrà:

3. Es  classificaran  per  a  semifinals  els  campions  de  cada  grup.  Si  es  configura  la
competició amb tres grups, el quart semifinalista serà el millor segon classificat.

4. El sistema de classificació serà per punts. Si existeix empat a punts entre dos o més
equips, es resoldrà:

1.Resultat del partit jugat entre ells.

2.Menor nombre de gols rebuts

3.Diferència de gols marcats i rebuts, tenint en conter tots els partits de la competició.

4.Equip amb menys amonestacions.

5.Sorteig.

8. Semifinals: A partir d’aquesta fase, els partits que acaben en empat a gols es resoldran
mitjançant el llançament de TRES PENALTIS, alternativament cada equip i amb jugadors
diferents, classificant-se l’equip que haja anotat més gols, llançant un més per equip fins
que, havent fet el mateix nombre de llançaments, es resolga l’empat. Les semifinals es
disputaran de la següent manera:

◦ CAMPIÓ GRUP A VS. CAMPIÓ GRUP C

◦ CAMPIÓ GRUP B VS. CAMPIÓ GRUP D*
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9. Final: Els equips guanyadors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes 2023 de Futbol
8 Infantil.

10. Sancions disciplinàries: Els participants en el Trofeu estan subjectes a les suspensions
següents per faltes comeses durant el desenvolupament dels partits:

◦ Targeta Roja   directa per faltes desproporcionades que siguen per motius del joc. SANCIÓ: 1
partit. El comité de competició decidirà en funció dels fets i la normativa vigent

◦ Targeta Roja   directa por faltes greus o molt greus per insults, amenaces, agressions
etc. SANCIÓ: Expulsió del Torneig.

◦ Targeta Roja   directa per tocar el baló amb la mà per evitar un gol no suposarà cap
sanció , sols l´expulsió del partit que estiga disputant-se

◦ Doble targeta groga , suposarà ĺ expulsió del partit que estiga disputant-se sense més sanció. A
excepció que posteriorment haja una acció que ĺ àrbit o ĺ organització considere antiesportiva, en
aquest cas el nombre de partits el decidirà el comité de competició en funció de la normativa
vigent.

11. Per a qualsevol resolució sobre l’alineació indeguda de jugadors, es tindrà en compte la
Normativa de Règim Disciplinari  de la  FFCV.;  a més,  el  Comité de Competició  queda
facultat  per  a  decidir  sobre  qualsevol  reclamació  d’ofici,  feta  sobre  aquest  tipus
d’irregularitats. També s’estarà a allò que disposa l’article 10 de la normativa general del
Torneig.

12. Amb la finalitat d’evitar coincidències en la indumentària dels equips participants, s’aconsella que
cada filà comunique al Comité Organitzador els colors respectius de la indumentària oficial i de la de
reserva, o, fent us de la llista que es facilitarà a tots els delegats, entre en contacte amb les filaes
respectives per a coordinar-se en aquest punt.

13. Cada equip haurà de disposar d’un baló reglamentari per a la disputa dels partits respectius.

14. Per als casos que no puguen ser jutjats per la normativa d’aquest Trofeu, a causa de la seua índole o
interpretació, queda facultat el Comité de Competició per a dictaminar sobre aquests.

15. El  Comité  de  Competició  estarà  format  per  membres  de  l'Associació  de  Futbol  Sala
Comarcal, i la resta de membres assenyalats en el punt 13 de les normes generals.

16. La  participació  en  aquest  Trofeu  comporta  l’acceptació  plena  de  les  normes  generals  i  les
específiques establertes per a la competició de Futbol 8.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

PETANCA
1. El nombre de jugadors que poden formar part de cada equip serà il·limitat, que hauran de

figurar  inscrits  en  la  modalitat  de  Petanca  en  la  sol·licitud  general  i  en  la  relació  de
participants emesa pel Centre d’Esports.

2. Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient,  juntament amb els DNI dels
jugadors. 

3. Els  jugadors dels  equips  participants,  hauran d'estar  uniformats en el  terreny de joc,  i
només podran estar en les pistes els jugadors que estiguen competint en les diferents
partides. El torneig es regirà per les normes establides en la Lliga Local de Petanca. 

4. El torneig en la seua 1ª fase estarà format per 4 grups; esta fase i els quarts de final es
jugaran el divendres, a les instal·lacions de El Romeral / Polideportivo(es decidirà en tindre
els resultats de l’enquesta). Els canvis seran pel sistema de temps lliure, acordant-los els
delegats dels equips i els jugadors, que disposaran de mig minut per a llançar la bola,
passat aquest temps serà donada com nul·la.

5. Les partides es jugaran segons l'horari establit, havent d'acabar a l'hora programada. Al
guanyador de la partida se li adjudicaran 3 punts, i en el supòsit d’acabar en empat, es
disputarà una jugada més per a conèixer l’equip guanyador.

6. L'equip que té el dret de llançar el bolig, només té un llançament. Si aquest és infructuós,
serà entregat a l'equip contrari que ho col·locarà on vullga en condicions reglamentàries de
forma immediata. Si la primera bola jugada passara a terreny prohibit, li correspondrà jugar
a l’equip contrari i així alternativament fins que quede una bola en terreny autoritzat.

7. Quan sone el xiulet per a la fi de la partida i el bolig estiga en pista, es continuarà la jugada
fins al seu final; i en el cas que estiguera en situació il·legal, no es podrà tornar a tirar, per
la qual cosa finalitzarà la jugada i per tant la partida. 

8. Tot equip que no es trobe en la pista a l'hora designada, després de sonar el xiulet, serà
penalitzat amb 1 tant per cada 5 minuts de retard, i als 30 minuts quedarà eliminat de la
competició 

9. Una vegada conclosa la 1ª fase del torneig, passaran a disputar els quarts de final, els 2
primers equips de cada grup. En cas d'empat en el mateix grup es jugarà un TP, per a
determinar l'equip classificat per als quarts de final.

10. Si al finalitzar els quarts de final, hi ha empat en una partida, es disputarà una jugada més
per a determinar l’equip classificat per a les semifinals.

11. El  dissabte  de matí,  al  camp de fútbol  núm.  3 del  Poliesportiu  Francisco Laporta, les
semifinals, tercer i quart lloc i final. Les partides d’aquesta fase seran a 15 tants. 

12. En el supòsit de sorgir algun problema en el desenrotllament de les partides, consultar amb
els àrbitres de la competició, que estaran a disposició dels equips per a mesurar boles
"dubtoses" i les seues decisions seran irrevocables. 

13. Si per inclemències meteorològiques la competició no poguera desenrotllar-se amb els horaris
establits, se substituirà cada partida programada per un TP, repartint-se els punts de la mateixa
manera que en la 1ª fase.  
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

TENNIS TAULA
1. Les regles de joc del tennis de taula que regiran el desenvolupament del Trofeu de Filaes

seran les vigents en el Reglament de la Federació Espanyola de Tennis de Taula, amb les
variacions especials que s'introduïsquen per a la realització d’aquest Trofeu.

2. Els equips estaran composts per un mínim de dos jugadors i un màxim de 4. Els jugadors hauran
de figurar inscrits en la modalitat de Tennis Taula en la sol·licitud general i en la relació de
participants emesa pel Centre d’Esports.

3. Aquest full serà l'únic document vàlid per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar a l’àrbitre
de cada partit amb el temps suficient, juntament amb els DNI dels jugadors. S’haurà de presentar
a l’àrbitre de cada partit amb el temps suficient, a fi que es puguen fer constar en l’acta els
jugadors respectius que disputaran cada partit. 

4. Els  festers  participants  en  aquesta  modalitat  i  categoria  hauran  de  ser  nascuts
abans del dia 1 de gener de 2014. 

5. Els jugadors dels equips participants, hauran d'estar uniformats en la sala de Tennis Taula 

6. Es jugarà SISTEMA «Corbillón» (tipus Copa Davis de tennis) dos individuals, un dobles i
dos individuals. Guanya l’equip que aconsegueix tres punts. Les enfrontaments seran al
millor de 3 jocs d’11 punts (el que guanya 2 jocs aconsegueix el punt)

7. Sistema de competició: La competició es desenvoluparà pel sistema de grups, depenent del
nombre d’equips participants. Els enfrontaments dels equips està regulat a les normes generals

8. Sistema de classificació: 

1. Semifinals: Es  disputarà  al  millor  de  5  jocs  a  11  punts  (el  que  guanya  3  jocs
aconsegueix el punt)

2. Les semifinals es disputaran de la següent manera:

▪ CAMPIÓ GRUP A VS. CAMPIÓ GRUP C

▪ CAMPIÓ GRUP B VS. CAMPIÓ GRUP D*

3. Final: Els equips guanyadors en les dues semifinals disputaran la final del Trofeu Filaes 2023 de
Tennis Taula.

9. Els jugadors hauran d’aportar les seues pales reglamentàries i també les pilotes.

10. L’organitzador de la competició assignarà un àrbitre-comptador que verificarà els resultats.

11. El Comité de Competició estarà format per membres de la Organització de la Competició
de Tennis Taula, i la resta de membres assenyalats en el punt 13 de les normes generals.

12. Tots els participants compliran, a més, les següents NORMES DE SALA:

1. No es pot menjar ni beure en la sala (sòl molt delicat)

2. Solament es pot jugar amb sabatilles de sola de color blanc.

3. No es pot entrar amb sabates de tacó a la zona de color roig.

4. No es poden posar cadires, excepte les de potes de plàstic que estaran en la sala. 
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

PÀDEL
1. Les  regles  que  regiran  el  desenvolupament  del  Trofeu  Filaes  seran  les  vigents  en  el

Reglament  de  la  Federació  de  Pàdel  Comunitat  Valenciana,  amb  les  variacions
específiques que s'introduïsquen per a la disputa d’aquest Trofeu.

2. El nombre de parelles poden formar part de cada filà serà il·limitat, que hauran de figurar
inscrites en la modalitat de pàdel en la sol·licitud general i  en la relació de participants
emesa pel Centre d’Esports.

3. Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la  participació  i  s’haurà  de
presentar al comitè si aquest ho sol·licita, juntament amb els DNI dels jugadors, a fi que es
puguen fer les comprovacions corresponents. 

4. Tots els partits es jugaran en les instal·lacions de URBAN PADESPORT (C/ Alacant s/n
Alcoi), Els partits de semifinals i finals es disputaran a les pistes de pàdel del Poliesportiu
Francisco Laporta.

5. URBAN PADESPORT sortejarà els encreuaments i aportarà els enquadraments al Centre
d’Esports per a la seua publicació conjuntament amb la resta de competicions del Trofeu
Filaes. 

6. Categoríes: S’establix la competició en tres categories: OR, PLATA I BRONZE.

7. Sistema de competició: La competició es desenvoluparà pel sistema de grups, depenent del
nombre de parelles inscrites en cada categoria.

8. Sistema de classificació: La classificació es definirà de la manera següent:

1. Victòries

2. Jocs a favor/contra.

3. Els millors segons dels grups de 4 parelles només comptaran els jocs a favor/contra
per a tindre el mateix avantatge que els grups de 3 parelles. 

4. En cas d’empat a tot, passarà l’equip que més jocs a favor tinga.

9. Els partits es jugaran a 45 minuts o 12 jocs sense diferència de 2 punts, excepte huitens,
quarts, semifinals i finals, que seran al millor de 3 sets.

10. Els jugadors es presentaran uniformats a pista, amb la seua pala reglamentària. Les pilotes
les posarà URBAN PADESPORT i hauran de deixar-se en pista després de cada partit.

11. Quan s’acabe el partit la parella guanyadora confirmarà el resultat a l’organització.

12. Es canviarà de camp a cada joc imparell  per a tindre igualtat de condicions (sol,  aire,
reflex, etc...)

13. Es concediran 5 minuts de cortesia per a presentar-se en pista, sent eliminada la parella
que no acudisca. A tal efecte es podrà considerar allò que recull la normativa general del
torneig per a les incompareixences.

14. Fases finals: 

1. Quarts de final: Se celebraran si hi ha al menys 5 grups en la categoria, classificant-se
els  campions  de  cada  grup  i  els  millors  segons.  Els  guanyadors  conformaran  les
semifinals.

2. Semifinals: Se celebraran si hi han al menys 3 grups en la categoria, classificant-se els
campions de cada grup i el millor segon. Els guanyadors conformaran la final
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3. Finals: Totes les finals es disputaran a les pistes de padel del Poliesportiu Francisco
Laporta.

15. URBAN PADESPORT es reserva el dret a poder fer les modificacions necessàries per a poder dur el
torneig de la millor forma possible, comunicant-ho als organitzadors del torneig.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

CROSS - CURSA MUNTANYA
1. El Cross Trofeu Filaes és una prova atlètica de camp a través que se celebra a la Ciutat

d’Alcoi amb motiu de la celebració del Trofeu Filaes d’Alcoi 2022.

2. El nombre de corredors que poden formar part de cada filà serà il·limitat. Per a considerar
un equip participant, la filà haurà de presentar-se a la competició amb, al menys quatre
corredors. 

3. Tots els corredors hauran de figurar inscrits en la modalitat de cursa de muntanya en la
sol·licitud  general  i  en la  relació  de  participants  emesa  pel  Centre  d’Esports,  que els
traslladarà  a  l’empresa  de  cronometratge  per  a  elaborar  els  llistats,  categories  i
classificacions. Aquest full serà l'únic document vàlid per a acreditar-ne la participació.

4. Els corredors s’acreditaran per a la recollida de xip i dorsal, partir de les 09:00 hores, a la
carpa junt a l’eixida. S’haurà de presentar el DNI a fi que es puguen fer les comprovacions
corresponents.

5. El recorregut serà lineal i transcorrerà per camins i sendes dels voltants del poliesportiu
Francisco Laporta. 

6. La distancia a córrer és d’aproximadament 5.000 m. 

7. L’inici de la prova serà divendres, 7 d’abril, a les 9:30 hores, i la eixida estarà a la pista
d’atletisme del  Poliesportiu  Francisco Laporta.  Es  farà  una  única  cursa,  eixint  tots  els
corredors al mateix temps.

8. Per aconseguir el 1er. Lloc al Cross Trofeu Filaes, en cada categoria, caldrà fer el menor
temps d’entre tots els que participen en la mateixa.

9. S’estableixen les següents modalitats i categories:

1. GENERAL MASCULÍ La classificació es configurarà de menor a major temps emprat
per a fer el recorregut de la cursa.

2. GENERAL FEMENÍ La classificació es configurarà de menor a major temps emprat per
a fer el recorregut de la cursa.

3. JUNIOR MASCULÍ (14 – 17 anys): aquells participants que tinguen complits els 14
anys o els complisquen el mateix dia de la cursa, i aquells que no superen l’edat dels
17 anys.

4. SÉNIOR MASCULÍ (18 – 35 anys): aquells participants que tinguen complits els 18
anys o els complisquen el mateix dia de la cursa, i aquells que no superen l’edat dels
35 anys.

5. VETERÀ MASCULÍ (+ 35):  aquells participants que tinguen complits més de 35 anys o
els complisquen el mateix dia de la cursa.

6. JUNIOR FEMENÍ (14 – 17 anys):  aquelles participants que tinguen complits els 14
anys o els complisquen el mateix dia de la cursa, i aquelles que no superen l’edat dels
17 anys.

7. SÉNIOR FEMENÍ (18 – 35 anys): aquelles participants que tinguen complits els 18
anys o els complisquen el mateix dia de la cursa, i aquelles que no superen l’edat dels
35 anys.

8. VETERANA FEMENÍ (+ 35):  aquelles  participants  que tinguen complits més de 35
anys o els complisquen el mateix dia de la cursa.
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9. PER EQUIPS: Aquelles filaes amb 4 o més corredors també participaran com a equip.
La marca de l’equip serà la suma dels 4 primers corredors de la filà, independentment
de  la  categoria  individual  a  la  qual  figuren a  la  que participen.  La  classificació  es
configurarà amb la suma dels 4 primers corredors de la filà, de menor a major.

10. Hi haurà lliurament de trofeus per als dos primers de cada categoria, i per als equips que
registren  les  2  millors  marques.  No  són  acumulables el  lliurament  de  trofeus  en  les
categories individuals. 

11. Durant la carrera es podran fer avançaments, tenint en compte fer estos en els llocs on el
traçat del recorregut no supose cap perill per a la resta de participants.

12. Els avançats hauran de deixar passar a qui els demane pas. 

13. Els temps de la carrera estaran controlats de manera electrònica i per mitjà del sistema de
xips. Hauran de portar-los tots els participants i situats en les sabatilles.

14. Tots els xips hauran de tornar-se a l’organització, tant al creuar la meta com si es produïx
alguna retirada.

15. SERÀ MOTIU DE DESQUALIFICACIÓ:

1. No complir els requisits d'inscripció especificats en estes normes:

2. Córrer per fora del recorregut establit per l'organització.

3. Obstaculitzar el pas a corredors que demanen pas en els espais on no hi haja cap
perill.

4. Avançar a corredors provocant situacions de perill.

5. Fer cas omís de les indicacions de l'organització.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

RASPALL
1. El nombre de participants per equip serà de 2 jugadors, podent formar part de l’equip un

màxim de 3 festers.

2. Tots els participants hauran de figurar inscrites en la modalitat de raspall en la sol·licitud
general i en la relació de participants emesa pel Centre d’Esports. Aquest full serà l'únic
document vàlid per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar, mitja hora abans
de cada partida, en el lloc on es jugarà, a determinar pel Centre d’Esports. Aquest serà
publicat amb la resta d’horaris i instal·lacions de competició.

3. Els participants hauran d’estar uniformats en la competició.

4. És  obligatori  jugar  amb  les  dues  mans  faixades,  o  utilitzar  guants  que  protegeixen
correctament les mans)

5. Les partides es jugaran amb pilota de badana.

6. La duració de la partida serà de 40 punts (8 jocs) o un màxim d’una hora.

7. Cada equip jugarà amb dos jugadors, podent fer un canvi amb el tercer jugador (si hi figura
inscrit) al final de qualsevol joc.

8. Hi haurà falta en la treta a meitat del carrer.

9. El  sistema de competició  dependrà del  nombre d’equips  inscrits,  podent  ser  lligueta  o
eliminatòries.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

CROSSFIT
1. El Torneig Crossfit Trofeu Filaes és una prova esportiva d’exercicis on es posa a prova el

rendiment de les capacitats físiques dels atletes.

2. La participació serà en la modalitat individual.

3. Tots els participants hauran de figurar inscrites en la modalitat de Crossfit en la sol·licitud
general i en la relació de participants emesa pel Centre d’Esports. Aquest full serà l'únic
document vàlid per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar, mitja hora abans.

4. Podran participar festers que puguen enquadrar-se en qualsevol categoria, tenint en
compte l’edat al dia de la competició. Les categories seran:

1. Masculí sènior (18 a 34 anys)

2. Masculí màster (35 anys o més)

3. Femení sènior (18 a 34 anys)

4. Femení màster (35 anys o més)

5. El nombre d’esportistes que poden formar part de cada filà serà il·limitat.

6. Tots els esportistes hauran de figurar inscrits en la modalitat de crossfit en la sol·licitud
general i en la relació de participants emesa pel Centre d’Esports que aquest facilite al
Comité  de  Competició.  Aquest  full  serà  l'únic  document  vàlid  per  a  acreditar-ne  la
participació i  s’haurà de presentar abans de les 09:00 hores,  en el  lloc de competició.
S’haurà  de  presentar,  a  més,  els  DNI  dels  participants,  a  fi  que  es  puguen  fer  les
comprovacions corresponents.

7. L’horari de competició podrà variar en funció dels esportistes inscrits.

8. Es respectarà la característica d’incertesa de proves en la competició, per la qual cosa el
comité organitzador establiran, abans de cada prova, el temps i les repeticions.

9. Les proves i pesos a realitzar figuren en la següent relació: 

1. Esquats

2. Burpees

3. Swing (24 kg / 16 kg)

4. Box Jump (60 cm / 50cm)

5. Dominades. Es permet utilitzar “kipping” i “butterfly” (femení amb goma violeta)

6. Carregades (50/30)

7. DB snatch (20/12,5)

8. Remo

9. Dobles de corda (x3 simples)

10. Carrera

11. Thrusters (40/25)

12. Assault Bike

10. La classificació es determinarà pel resultat de cada prova.
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NORMATIVA DE COMPETICIÓ

CICLISME BTT
1. La modalitat de ciclisme BTT es realitzará el dissabte 8 d’abril desde la pista d’atletisme, a

partir de les 10 hores. 

2. Tots els participants hauran de figurar inscrites en la modalitat de Ciclisme en la sol·licitud
general i en la relació de participants emesa pel Centre d’Esports. Aquest full serà l'únic
document vàlid per a acreditar-ne la participació i s’haurà de presentar, fins a mitja hora
abans al comité organitzador per a recollir el dorsal.

3. Hi hauran dues modalitats: BTT i E-BIKE, compartint recorregut i eixint tots els corredors al
mateix temps. Es realitzaran 3 voltes al circuit, establint-se la classificació en funció del
menor temps emprat per a completar les voltes establides.

4. Hi haurà una classificació individual per modalitat i una classificació per equips en filaes
que aporten, al menys, 4 participants, per modalitat, sempre que acaben 4 el recorregut. El
temps de l’equip l’atorgarà el segon corredor en creuar la meta

5. Tots els participants, organització i públic durà posada la mascareta en tot moment. Els
corredors se la retiraran 30 segons abans de donar-se la eixida, cosa que serà avisada per
la organització. 

6. El corredor que remolque o espente un altre quedarà desqualificat.

7. També quedarà desqualificat el corredor que sent més lent, impedisca que siga avançat
per altre corredor.

30



 

31



 

32


