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QUE` E´S

FESPORT 3X3 CHALLENGE



Amb el nostre camp inflable personalitzat, volem portar el futbol  

a una altra dimensió. Un torneig que consisteix en partits curts i  

molt dinàmics en format 3x3 on la diversió està més que  

garantitzada.

Aquest esdeveniment va dirigit a aquells joves futbolistes que  

encara no gaudeixen de un campionat regular de lliga degut a la 

seva curta edat (Escoletes, Promeses…).

Fesport apropa als clubs d’aquests jugadors la possibilitat de

competir entre ells dins un marc lúdic i un ambient que cerca

l’entreteniment i la diversió del jugador mitjançant la pràctica

del seu esport preferit.

Però Fesport 3x3 Futbol Challenge no es queda només aquí, ja  

que també és apte per a jugadors més grans que vulguin evadir-

se de l’estress de la competició i disfrutar del futbol d’una  manera 

diferent per un dia.



FORMAT

FESPORT 3X3 CHALLENGE



Es faran equips de tres (o dos) jugadors i un porter. Es dividiran  

aquests per grups per fer una lligueta com a fase previa. Un cop  

acabada aquesta es realitzaran creuaments i es jugaran les fases  

eliminatòries.

Els partits es resoldran per gols, al millor de 3  o  de 5.

Reglament bàsic del futbol + reglament específic del torneig  

(s’explicarà al mateix dia a tots els participants).

Divisió per categories.



L'ESDEVENIMENT

FESPORT 3X3 CHALLENGE



L’esdeveniment tindrà una durada stàndard de 3 hores, ampliables  

a gust del client.

Fesport es desplaçarà al lloc i a les instal•lacions indicades pel  

client.

Fesport requerirà els clients perque cooperin amb tasques de  

muntatge i desmuntatge (si no, hi ha la opció de portar un segon  

monitor).



FESPORT 3X3 CHALLENGE

QUÈ NECESSITEM  
DEL CLUB



Un espai de 25x15m (camp  

gran) o 15x10m (camp  

petit) per poder posar el  

camp.

Un punt de connexió  

elèctric (endoll normal).

Un monitor del club per  

col•laborar (o bé  

contractar un 2on  

monitor).



PREU

FESPORT 3X3 CHALLENGE



El preu estàndar de l’esdeveniment és de 150 euros dins del qual  

entren els següents elements:

Desplaçament al lloc on es realitzarà l’activitat  

3  hores d’activitat

Un monitor que controla i  dinamitza l’esdeveniment.

Muntatge i desmuntatge del camp inflable (amb el recolzament  

d’almenys una persona del club)

Assegurança dels participants (cobertura no-esportiva).



Fesport posa a disposició del consumidor altres elements que poden  

ajudar a fer l’experiència molt més enriquidora:

Trofeus per als campions o detall per a tots els participants 50 euros

2on Monitor*** 50 euros

Altres inflables i activitats 50 euros

*** Fesport demanarà sempre el suport d’una persona de l’entitat o club

a qui va dirigida l’activitat. En cas de no poder aportar-la, el client haurà

de contractar obligatòriament l’opció d’un segon monitor.



GRÀCIES


