El CF Athlètic Riudeperes porta apostant fermament des de la seva
fundació per l’esport femení i aquesta temporada ha fet una aposta per
la pràctica del futbol femení a la població de les Masies de Roda.
És per això, que la Coordinació Esportiva que conforma el CF
Athlètic Riudeperes s’ha proposat des de fa uns mesos dur a terme la
tercera edició de la SUPERCOPA FEMENINA de les Masies de Roda. El
projecte que volem portar a terme farà que la població de les Masies de
Roda sigui per un dia el centre neuràlgic del Futbol Femení Català. I
volem que així sigui any rera any.
Ens marquem tres
esdeveniment esportiu:

grans

objectius

per

aquest

important

1) Promocionar la integració en la societat de la dona i els
valors humans mitjançant la pràctica esportiva.
2) Ser una referència pionera en l’organització d’un
esdeveniment futbolístic d’aquesta envergadura a la comarca d’Osona.
3) Promocionar el poble de Masies de Roda en el territori català
tant a nivell cultural, econòmic i esportiu.
La SUPERCOPA FEMENINA de les Masies de Roda volem que
representi al futbol femení en la seva etapa formativa, per això, hem
plantejat disputar-ho en una única categoria i la que em triat ha set la
categoria Infantil - Aleví de futbol 7. La categoria Infantil – Aleví engloba
les jugadores nascudes a partir del any 1996 fins el 2003.
Per aquesta edició han set convidats en primera instància els
següents clubs:
GRUP A
1)
2)
3)
4)

ST. QUIRZE BESORA
UE TARADELL
AT. BALENYÀ
NAVÀS

GRUP B
1)
2)
3)
4)

CF AT. RIUDEPERES
PUIGREIG
SABADELL
ST. JULIA VILATORTA

Els 8 equips en competició es dividiran en 2 grups de 4 equips.
Jugaran una lligueta entre si que donarà pas als enquadraments per
decidir la classificació final. Les quartes de cada grup jugaran pel 7è i
8è lloc. Les terceres de cada grup jugaran pel 5è i 6è lloc. I les primeres
i segones jugaran les semifinals contra els segones i primeres de l’altre
grup. Jugant-se després la final de consolació i final.

Horaris
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

CATEGORIA INFANITL – ALEVÍ FEMENÍ
EQUIP A
EQUIP B
St. Quirze de Besora
At. Balenyà
CF At. Riudeperes
Sabadell
St. Quirze de Besora
UE Taradell
CF At. Riudeperes
Puigreig
St. Quirze de Besora
UE Taradell
Puigreig
CF At. Riudeperes

UE Taradell
Navàs
Puigreig
St. Julia Vilatorta
At. Balenyà
Navàs
Sabadell
St. Julia Vilatorta
Navàs
At. Balenyà
Sabadell
St. Julia Vilatorta

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

SI 1rA – 2n B
SI 1rB – 2n A
7é i 8é infantil – aleví
5é i 6é infantil – aleví
3r i 4t infantil – aleví
FINAL infantil – aleví

18.00

ENTREGA DE TROFEIGS

Tots els partits del torneig tindran una duració de 20 mintus
sense descans.
Portar les FITXES FEDERATIVES en cas de que algun equip fagi
una reclamació, o sinó en tenen el DNI.
Tambè hi haurà SERVEI DE BAR amb la venda de begudes,
patates i entrepants tant calents com freds.
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