10è CAMPIONAT DE FUTBOL SALA D’AMPA’S
2016-2017

NORMATIVA
ORGANITZACIÓ
El Consell Esportiu de l’Anoia organitza el 10è Campionat de Futbol Sala d’AMPA’s. Els equips
estaran formats exclusivament per jugadors majors de 18 anys i obligatòriament hauran de ser
pares.

DISPOSICIONS INICIALS
Article 1.
-Inscripcions fins el 7 d’octubre, enviant un correu electrònic a xavi@ceanoia.cat.
-Inici del Campionat 31 d’octubre.
-Reunió inicial: dijous 13 d’octubre, a les 20:00h a la sala d’actes del Complex Esportiu de Les
Comes (Igualada).

Article 2.
Import del Campionat: 21,00€ per partit de lliga.
El dia de la reunió s’informarà de l’import total del Campionat ja que dependrà del nombre
d’equips inscrits.
El pagament es podrà fer en metàl·lic a les nostres oficines o bé mitjançant transferència
bancària IBAN ES44-0182-8099-1102-0152-9472.

Article 3.
Abans de l’inici del Campionat s’haurà d’abonar la meitat de l’import d’aquest. Si no es fa
efectiu aquest pagament no es podrà començar la competició.
La segona meitat de l’import s’haurà d’abonar a finals d’any. Si no s’executa el pagament, els
equips no podran seguir competint.

Article 4.
L’equip que no es presenti a disputar un partit: 15,00€ de sanció.
Retirada d’un equip durant la competició: 50,00€ de sanció.

Article 5.
Els equips que utilitzin el pavelló de Les Comes d’Igualada hauran d’abonar l’import del lloguer
de la pista abans d’iniciar el partit: 27.40€.

Article 6.
Els partits es disputaran a les pistes de les respectives AMPA’s inscrites i en el pavelló
polivalent de Les Comes.

Article 7.
En el moment de fer la inscripció us facilitarem un "password" per inscriure els jugadors
mitjançant Internet (pàgina web del Consell Esportiu de l’Anoia). Un cop inscrits s'haurà de
passar a recollir les fitxes per les nostres oficines.

Article 8.
Per a jugar el Campionat es podran inscriure jugadors abans de les últimes 3 jornades de la
segona volta.

Article 9.
Només podran jugar els jugadors amb la llicència degudament tramitada. És
presentar les llicències abans de l’inici del partit.

obligatori

Article 10.
No es permet jugar amb equips diferents durant el mateix campionat.

Article 11.
Els partits es disputaran de dilluns a divendres. Les hores i els dies de partit vindran marcades
per la preferència de l’equip local.

Article 12.
Modificacions de partits:
es podran fer màxim 24 hores abans de la disputa del partit.
l’equip que vulgui modificar l’horari de partit s’haurà de posar en contacte amb
l’equip rival. En cas de ser l’equip local qui faci la modificació, informarà al rival de
la nova data i horari establert. En cas de ser l’equip visitant, necessitarà la
confirmació de l’equip local.

Ajornaments de partits:
es podran fer màxim 24 hores abans de la disputa del partit.
ajornament mateix dia de partit: partit perdut per a l’equip que no es presenta.
en cas de pluja o pista molla en partits en pistes descobertes: serà l’equip local que
informarà al rival i a l’organització de l’ajornament de partit.
quan es programi un partit ajornat no es podrà tornar a ajornar.

DISPOSICIONS GENERALS
Article 13.
L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics, així com possibles pèrdues de
material durant la competició.

Article 14.
Cada equip es farà responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar a les
instal·lacions.

Article 15.
El termini màxim d’inici d’un partit és de 10 minuts, passat aquest es començarà el partit amb
el número de jugadors que siguin presents, mai inferiors al mínim permès pel reglament (4
jugadors i el porter).

Article 16.
Els jugadors hauran d’anar uniformats amb un mateix equip, excepte el porter que haurà de
dur un equipatge clarament diferent del seu equip i del contrari.

Article 17.
Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica, així com qualsevol objecte
que pogués ser perillós per a la resta de jugadors.

Article 18.
Tots els equips exclosos per un motiu o un altre no podran participar en el següent campionat.

Article 19.
Cada equip portarà una equipació numerada, que haurà de coincidir amb la reflectida a l’acta.
Si no porten l’equipació, l’organització podrà sancionar l’equip infractor amb un punt de
sanció.

Article 20.
Cadascun dels equips hauran de presentar una pilota de futbol sala en condicions òptimes per
a poder jugar, en cas contrari l’àrbitre anotarà la incidència i l’equip infractor pot ser
amonestat amb la pèrdua d’un punt.

Article 21.
Només podran jugar pares, exceptuant aquells casos comentats a la reunió. Si algun equip
infringeix la norma se li donarà el partit com a perdut per 3 a 0.

Article 22.
En cas d’incompareixença d’un equip, aquest serà sancionat amb la pèrdua d’un punt a la
classificació general, perdent el partit pel resultat de 3-0.

Article 23.
En cas que un equip no tingui els suficients jugadors per iniciar el partit, el partit es donarà per
finalitzat amb el resultat de 3-0 en contra de l’equip infractor.

Article 24.
En cas que un equip, sigui pel motiu que sigui, quedés amb menys de 4 jugadors al terreny de
joc, el partit es donaria per finalitzat amb el resultat mínim de 3-0 en contra de l’equip
infractor. En cas que en el moment de la finalització del partit, el resultat fos superior a 3 gols a
favor de l’equip guanyador, el resultat seria el que consta a l’acta del partit. Tots els gols
realitzats per l’equip infractor quedarien anul·lats.
I en cas que un equip es retirés del partit el resultat seria de 3-0 contra l’equip infractor però
en cas que en el moment de la finalització del partit, el resultat fos superior a 3 gols a favor de
l’equip guanyador, el resultat seria el que consta a l’acta del partit. Tots els gols realitzats per
l’equip infractor quedarien anul·lats. La retirada del punt de sanció queda pendent del comitè
de competició.

COMITÈ DE COMPETICIÓ
Article 25.
El Comitè estarà format per tres tècnics del Consell Esportiu de l’Anoia. Aquest es reunirà
setmanalment i podrà decretar la suspensió momentània de jugadors o equips.

Article 26.
Els delegats estan obligats a informar-se de les decisions i acords del Comitè de Competició
davant de qualsevol incidència. Els acords del Comitè seran publicats a la web. El Consell
Esportiu de l’Anoia no es fa responsable que els delegats d’equip es mirin o no la informació
penjada a la pàgina web, cosa que pot fer incórrer en alineació indeguda o qualsevol altre
incidència. Per últim, s’intentarà notificar per via telefònica no essent un eximent la possible
no notificació i per tant l’incompliment de la possible sanció pel desconeixement de la
mateixa.

SANCIONS DISCIPLINÀRIES
Article 27.
El Règim Disciplinari regulat en aquestes normes s’entén sense perjudici de la responsabilitat
civil o penal en què puguin incórrer les persones físiques i jurídiques afectades.

Article 28.
Les sancions principals i accessòries que puguin imposar-se reglamentàriament són les
següents:
a) Als jugadors, delegats i entrenadors
1. Inhabilitació a perpetuïtat o temporal.
2. Suspensió temporal.
3. Apercibiment.

b) Als equips:
1. Expulsió del campionat.
2. Descompte de punts de la classificació.
3. Pèrdua del partit, eliminatòria o desqualificació de la competició.
4. Apercebiment.

Article 29.
L’autor de dues o més faltes en una mateixa temporada, li seran imposades totes les sancions
previstes per les diferents infraccions que hagués comès, llevat que fossin derivades d’un
mateix acte. En aquest cas, li serà imposada la sanció corresponent a la falta més greu en el
seu grau màxim, fins el límit que representi la suma de les que li podrien ser imposades si les
faltes fossin sancionades separadament.

Article 30.
La suspensió podrà ser per un determinat nombre de partits o bé per un període de temps.

Article 31.
Al termini de cada campionat, el jugador, entrenador o delegat suspès podrà canviar de club,
però els partits o jornades del període de temps de suspensió o inhabilitació que tingui
pendents, s’hauran de complir.

Article 32.
En cas de l’expulsió momentània de dos jugadors d’un mateix equip, el partit en joc finalitzaria
automàticament, sent el Comitè de Competició el que hauria de dictaminar el resultat final del
partit.

Article 33.
Són circumstàncies atenuants:
1. Carència d’antecedents en l’historial esportiu.
2. Haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o disminuir els
efectes de la falta.
3. Prestar col·laboració o auxili a l’esclariment dels fets que hagin donat lloc a una
infracció.

Article 34.
Són circumstàncies agreujants:
1. Quan l’autor d’una falta ha estat sancionat en el curs d’una mateixa temporada per
altre fet que tingui assenyalat una sanció igual o major, o per més d’un, si és inferior.
2. Premeditació manifesta.
3. Abusar de la superioritat o fer servir mitjans que debilitin la defensa.
4. Cometre la infracció com a espectador, tenint llicència com a jugador, entrenador o
delegat.
5. No donar col·laboració o auxili a l’esclariment dels fets que hagin donat lloc a una
infracció.

Article 35.
Seran causa molt greus, sancionades amb suspensió a perpetuïtat:
1. L’agressió per part d’un jugador, tècnic o delegat als component de l’equip arbitral,
membre de l’equip contrari, al personal de les instal·lacions o als espectadors,
originant amb la seva acció lesió greu.
2. El jugador que en rebutjar l’agressió d’un altre jugador actués de forma anàloga.
3. La falta de veracitat en les dades reflectides a les llicències.
4. El jugador que subscrivís fitxa per 2 o més equips.

5. La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva del partit o impossibilitin el
seu començament.
6. El trencament de sanció imposada per falta greu o molt greu.

SANCIONS DISCIPLINARIES (Partits de suspensió)
Article 36.
Les faltes greus, seran sancionades amb suspensió de 3 a 12 partits:
1. Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip arbitral quan no es
derivi cap tipus de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 5 a 12 partits.
2. Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari quan no es
derivi cap tipus de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 5 a 12 partits.
3. Amenaces a un jugador de l’equip contrari, públic… De 3 a 5 partits.
4. Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari o equip
arbitral quan es derivi dany físic o lesió per a la persona agredida. Serà decisió del
comitè de competició.
5. El que amenacés a un component de l’equip arbitral per causar-li dany o tractés
d’intimidar-lo. De 5 a 7 partits.
6. L’incompliment reiterat d’ordres emanades dels components de l’equip arbitral, que
produeixin conseqüències de consideració greus. De 3 a 5 partits.
7. Alinear-se en un partit mitjançant la fitxa d’una altra persona. 4 partits.
En tots aquests supòsits, el Comitè de Competició també podrà determinar sancions
econòmiques a l’equip del jugador o jugadors infractor.

Article 37.
Les faltes lleus seran sancionades amb la suspensió temporal d’un a tres partits.
1. Les observacions formulades als components de l’equip arbitral, delegats, entrenador,
autoritats esportives, membres de l’equip contrari, o espectadors/es que signifiquin
una falta de respecte.

2. El que insultés, ofengués, amenacés o provoqués les persones esmentades en l’apartat
1, amb expressions o gestos de menyspreu, sempre que no constitueixi falta greu. De 2
a 3 partits.
3. La conducta antiesportiva que alteri la bona marxa d’un partit o el normal
desenvolupament del joc. De 2 a 3 partits.
4. Protestar reiteradament les decisions arbitral. De 1 a 2 partits.
5. Per acumulació de cinc targetes, iniciant-se un cicle de quatre, tres, dues, una. La
targeta vermella directe pot ser motiu de sanció.
6. Dues targetes grogues en un mateix partit. 1 partit de sanció.

DISPOSICIONS FINALS
Article 38.
Les normes tècniques de joc es remeten al reglament propi del Consell Esportiu de l’Anoia.

Article 39.
Tot el que no està exposat en aquest Reglament, serà resolt pel Comitè creat per a aquest
Campionat.

Article 40.
La participació en aquest campionat suposa l’acceptació de totes aquestes normes.

