LLIGA F7 U. R. LARU - TEMPORADA 2018-2019
- MILLORS CONDICIONS PER TOTS ELS EQUIPS.
- NOVA NORMATIVA.
- POSSIBILITAT D’AJORNAR PARTITS.

Inscripció per equip
Inscripció equip de 10 jugadors + fitxa porter gratuïta + 10 samarretes F7 LARU
gratuïtes + torneig de pretemporada gratuït + 2 partits pretemporada gratuïts.

840€ !!!
 Jugador extra 21€
 Mutua obligatòria 10€ per jugador
 Mínim 14 partits.
- consultar condicions porter, samarretes, torneig gratuït i partits pretemporada.

La inscripció inclou un mínim de 14 partits, i tots els aspectes organitzatius.
Per poder realitzar la reserva de la plaça per a la competició de la Lliga, s’haurà de
realitzar una paga i senyal de 300 euros entre el 31 de juliol i el 15 de setembre a
les oficines de la Fundació en horari d’oficina ( de dilluns a divendres de 9’00 a 13’00 i
de 15’00 a 21’00 i dissabtes de 10’00 a 14’00 ) en efectiu, targeta bancària o be
mitjançant transferència al ES16 0081 5589 15 0001063408. La resta del pagament
fins els 840€ més les mútues abans de jugar el vostre primer partit de competició.

També podeu FRACCIONAR LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ
( Consulteu les condicions)
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QUE T’OFERIM:
Campionat amateur de F7 en format lliga de setembre/octubre a febrer/març
14 jornades garantides ( amb dues voltes de 7 partits cadascuna )
La competició més atractiva i amb millor organització del Maresme ( considerada
pels seus usuaris i professionals del sector )

Més de 50 equips jugant en 8 categories, amb l’objectiu d’arribar al màxim
nivell. ( Sistema de competició que permet pujar i baixar de categoria segons la
classificació per a no tenir que jugar sempre amb els mateixos equips )

Partits que es poden jugar en diferents horaris i dies
Categories entre setmana, dissabte matí i dissabtes tarda
Possibilitat de jugar el campionat d’Espanya de F7
Possibilitat de fer el pagament fraccionat.
Pàgina web pròpia per consultar els resultats i tota l’estadística i classificacions
tant de l’equip com de cadascun dels jugadors.
Trofeus pels primers equips classificats, al fair play, al màxim golejador i al
porter menys golejat de cada categoria.
Vestidors amb totes les comoditats.
Pàrquing gratuït.
Possibilitat d’ajornar partits.
Molt bon ambient!!! ( normatives específiques conduit pel Comitè de Competició )
Fitxa gratuïta per 1 porter per equip (consultar normativa)
Fitxa “comodí” per 1 jugador per equip i partit (Consultar normativa)
Noticies e informació per whatsApp a totes les categories
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F7 ENTRESETMANA
Dies a jugar: de dilluns a divendres.
Horaris: a partir de les 20’30h.
Places: Limitades.
Mínim 14 jornades garantides

F7 DISSABTES MATÍ
Horaris: a partir de les 9’00h.*
Places: Limitades
Mínim 14 jornades garantides
*Els horaris poden variar segons el total
d’inscripcions.

F7 DISSABTES TARDA
Horaris: a partir de les 16’00h.*
Places: Limitades
Mínim 14 jornades garantides
*Els horaris poden variar segons el total
d’inscripcions.

Informació
93 790 52 00 / 93 790 28 09
www.urlaru.cat / info@urlaru.com
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