
                                                           Organitza:    Col·labora:  

                     

                 1 TORNEIG DE FUTBOL 3 X3  INFANTIL SOLIDARI/ COMPRES SOLIDÀRIES  

El proper 28 d’abril s’organitza a Lloret el 1 Torneig 3 x 3 Infantil Solidari en la Plaça de la Vila de Lloret 

de Mar on hi posarem en un camp de futbol rígid amb gespa artificial de 13 x 8 metres, a banda d’altres 

activitats relacionades amb aquest esport en la mateixa Plaça de la Vila i a la Plaça de l’Església.  

Aquest torneig és una acció de L’Obra Social de la Caixa, FC Barcelona Official Store Lloret de Mar i 
L’Associació de Comerciants de Lloret de Mar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lloret de Mar a 
través de la regidoria de comerç.  
 
Els organitzadors hem volgut que aquest torneig fos solidari i integrador:  
 
- Pel que fa a l’aspecte integrador els equips hauran d’estar compostos per tres nens o nenes entre 6 i 9 
anys (pre-benjamnins i Benjamins) però un dels integrants té la particularitat de ser un nen especial i 
que pertany a l’Escola Ventijol de Blanes o bé a Aspronis.  

- Des del Comerç, l’aspecte solidari el tindrem a través dels establiments associats i que tenen el TPV 
de La Caixa, a través del quals aquell dia 28, totes les compres que es paguin en aquest establiments 
associats, l’Obra Social de La Caixa destinarà un percentatge de la facturació a benefici de l’Escola 
Ventijol de Blanes. (aquests diners no es treuen ni de la vostre compte com tampoc del client, és un 
acord intern amb l’Obra Social).  
 
Mecànica del Torneig  
 
1.- Els partits es jugaran d’acord amb les normatives esportives de futbol, tenint en compte que es juga 
en un espai tancat i amb una superfície més petita com també en un temps bastant més limitat d’acord 
a que tots els nens puguin jugar durant tot el dia.  
 
2.-Al matí es jugaran equips pre-benjamins ( 10h a 13:30h) i a la tarda Benjamins (16h a 20h). Es farà 
grups d’ equips i cada equip jugarà diversos partits. Cada partit tindrà una durada de 8 minuts seguits. Hi 
haurà 2 minuts per fer el canvi d’equip.  
 
3.- El gols que facin els nens especials tindran un valor de 2 punts. Els nens especials estaran assistits per 
voluntaris.  
 
4.- No hi haurà ni semifinals ni finals. Tots els nens rebran un reconeixement per la seva esportivitat i 
solidaritat a També farem diferents sortejos entre els nens participants de productes esportius. 
 
5.- És obligatori tenir un bon comportament durant el torneig, això comporta ser puntual i respectar als 
organitzadors, participants i les instal·lacions.  
 
Inscripcions:  
 
Les inscripcions es realitzaran en l’establiment FC Barcelona Official Store de Lloret de Mar a la Plaça de 
l’Església,1 A partir del dia 19 d’abril fins el dia 25 d’abril.  

 
Les inscripcions seran gratuïtes però la participació està limitada. Per fer la inscripció s’haurà de portar 

la autorització dels pare/mare o tutor/a legal que trobareu en el nostre web  

www.comerciantslloret.com  o  en la mateixa botiga. 

 

http://www.comerciantslloret.com/

