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Resum MICFootball’18! Futfem MICFootball’18!

Spot MICFootball’19!

https://www.youtube.com/watch?v=BA3oY86PUXE
https://youtu.be/dHvexmVcZns
https://youtu.be/XX9eRIDDj0o


3 

MICFootball’19 

EL TORNEIG EN XIFRES	

El Mediterranean International Cup és el torneig internacional de futbol base 
per excel·lència que es celebra durant Setmana Santa a la Costa Brava i que 
en la seva 19a edició tindrà lloc del 16 al 21 d'abril. Aquest torneig que reuneix 
equips i seleccions de tot el món dóna l'oportunitat a joves futbolistes d'enfrontar-
se a alguns dels millors equips del moment.!
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MICFootball’19 

Al llarg de la seva història, el MIC-Mediterranean International Cup ha vist 
brillar a moltes de les promeses que actualment son estrelles reconegudes del 
futbol mundial destacant cada un amb el seu equip. !

MICPLAYERS / PADRINS	

Neymar Jr 	 Sergi Roberto	 Coutinho	
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MICFootball’19 

PAÏSOS I EQUIPS DESTACATS	
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 * Equips amb arribades i sortides abans o després de les dates marcades 
sol·licitar pressupost i possibles activitats a realitzar 

MICFootball’19!

PROGRAMA	
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MICFootball’19!

E | Aleví !(jugadors nascuts després del 01.01.2007)!

A1 | Juvenil !(jugadors nascuts després del 01.01.2000)!

A2 | Juvenil !(jugadors nascuts després del 01.01.2001)!

B1 | Cadet A !(jugadors nascuts després del 01.01.2003)!

B2 | Cadet B !(jugadors nascuts després del 01.01.2004)!

C1 | Infantil A !(jugadors nascuts després del 01.01.2005) !

C2 | Infantil B !(jugadors nascuts després del 01.01.2006) !

D !| Aleví !(jugadors nascuts després del 01.01.2007)!

F !| Femení !(jugadores nascudes després del 01.01.2000)!

!
•  A les categories B1, B2, C1, C2 i D es permet inscriure fins a un màxim de 2 jugadors 

nascuts després de l'1 de juliol de l'any anterior a la categoria en qüestió.!

•  A la categoria E es permet inscriure fins a un màxim d'1 jugador nascut després de l'1 de 
juliol de l'any anterior a la categoria en qüestió.!

!
•  A les categories A1, A2 i F no hi ha excepcions!
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CATEGORIES	

EXCEPCIONS	
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1.  Els equips hauran d'omplir el formulari d'inscripció visible dins de la web del torneig 
www.micfootball.com . L'equip NO estarà oficialment inscrit fins a completar el  

"pas 3".!

2.  L’organització es posarà en contacte amb la persona responsable de l’equip (reflectida en 
el registre) per a completar el procés d’inscripció i activar l’espai web de l’equip.  

!

3.  Per completar la inscripció i confirmar oficialment la participació, cada equip haurà de 
realitzar un primer pagament de 1.800 € en cas d'escollir la modalitat 1 (amb 

allotjament) o 900 € si la modalitat escollida és la 2 (sense allotjament). 

Aquest import serà part del total a ingressar i es descomptarà de l'últim pagament.!
!

!Recomanem als equips fer aquest ingrés el més aviat possible ja  
que és l’única forma de certificar la inscripció. !

!

*Les places son limitades i només els primers en  
completar aquest pas podran participar!

!

MICFootball’19!

NORMES D’INSCRIPCIÓ	
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MICFootball’19 

ALLOTJAMENT I CAMPS	

Europa	

Camp	

Zona d’allotjament / Camp	

* Aquesta informació pot patir canvis durant el transcurs de l'organització i/o competició	

Roses	

Castell -
Platja d’Aro	

Calonge!
Sant Antoni	

Palamós	 L’Estartit	

Lloret de Mar	

B2 y C2	

C1	 E	

E	 D	

A1, A2, B1 y F	
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REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ!
El MIC - Mediterranean International Cup està organitzat per AE MICFootball i es regirà segons les 
normes i regles FIFA, de la RFEF-Reial Federació Espanyola de Futbol i la FCF-Federació Catalana de 
Futbol.!
!
CONTROL D'EDAT!
Tots els jugadors hauran d’identificar-se amb la llicència federativa en vigor, DNI, passaport o un altre 
document oficial acreditatiu de l'edat amb fotografia el dia d'arribada a l'hotel. Aquesta documentació s'ha de 
portar a tots els partits i estar disponible en cas que l'organització requereixi passar revisió abans del partit.!
!
DURADA DELS PARTITS!
Tots els partits es disputaran en dues parts de 25 min.!
!
NOMBRE DE JUGADORS!
No hi ha limitació màxima en el nombre de jugadors inscrits per partit.!
Els equips hauran de disposar d'un mínim de 9 jugadors inscrits per a les categories de futbol 7 i 14 
jugadors inscrits per a les categories de futbol 11.!
És aconsellable que els jugadors mantinguin el mateix dorsal durant tota la competició.!
!
TERRENYS DE JOC!
Tots els camps són de gespa natural o artificial de màxima qualitat. Prohibit l'ús de tacs d'alumini per als 
camps de gespa artificial.!
!
PILOTES!
Tots els partits es jugaran amb pilotes de la marca NIKE (Categories Futbol-11 talla número 5 i les categories 
de Futbol-7 talla número 4).!
L'organització NO deixarà pilotes per escalfar abans dels partits.!
*Es recomana als equips que portin les seves pròpies pilotes.!
!
SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ *!
A la fase de classificació, els equips juguen entre ells en un sistema de lliga a una sola volta. Tots els grups 
estaran formats per 4 equips.!
Passaran a la "fase final" els classificats en 1ª i 2ª posició, els equips que finalitzin en 3a i 4a posició 
s'enfrontaran en "fase de consolació".!
Tots els partits de fase final i consolació es jugaran segons el sistema de copa (eliminació directa) i es 
decidiran sense pròrroga, per penals, segons les normes de la FIFA.!
!
* El sistema de competició i classificació podrà variar en funció!
del nombre d'equips participants.!

MICFootball’19!

SISTEMA DE COMPETICIÓ!
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MICFootball’19!

DESCOMPTE MENORS!

•  Descompte menors entre 4 i 7 anys (ambdós inclosos) - 30% sobre el preu final!

•  Menors de 0 a 3 anys en bressols - GRATIS!

EXTRES!

•  Nit extra en règim de pensió completa - 72€/p | 62€/p*!

               (Inclou: allotjament en habitació doble o triple en règim de pensió completa)!

•   Suplement ús d’habitació individual - 45€/p/nit | 40€/p/nit*!

•   Preu àpat extra - 20€/p!

•   Transport – Autobús (pressupost a mida del trajecte)!

* Preu per a equips que han participat en alguna de les últimes dues edicions del Mediterranean International Cup !

PREU JUGADORS & COS TÈCNIC!
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L'organització del MIC-Mediterranean International Cup reparteix, de manera gratuïta, 
talonaris de rifa entre els equips inscrits que ho sol·licitin amb l'objectiu d'ajudar en el 
finançament dels costos de participació de cada un dels jugadors.!

* El cost d'enviament dependrà del país / regió / població de destinació!

!
UN IPAD DE REGAL!

*El premi té caducitat de 60 dies passada la data del sorteig	

ALTRES SERVEIS!

Assegurança d'accidents 24h.!
El MICFootball ofereix la possibilitat de contractar “l’Assegurança" 24h per als dies del 
torneig. !

!
•  Cobertura sanitària dels possibles accidents (MAI LES MALALTIES) produïts 

també fora del terreny de joc. (A l'hotel, al carrer, etc. ...).!
•  En cas de contractació, aquesta ha de ser per a tots els membres de l'equip!
!

             *Per a més informació contacti amb l'organització info@micfootball.com. !

FINANCIACIÓ	

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS	
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(+34) 93 589 70 20!
info@micfootball.com!

www.micfootball.com!


