TORNEIG
FUTBOL SALA FESTES DE LA BEATA 2017
NORMES GENERALS
LA COMPETICIÓ
Es farà seguint el calendari que s’establirà una vegada acabat el termini de les
inscripcions mitjançant sorteig. Els partits seran generalment en divendres i dissabte,
amb les excepcions de les fases eliminatòries. La final, DISSABTE 29 DE JULIOL.
Després de la final es lliuraran els trofeus. Hi haurà trofeus especials.
El calendari es podrà consultar al web municipal www.ajvilafrancadebonany.net.
IMPORTANT : Els equips han de tenir, de 7 a 14 persones inscrites, de 14 anys
complerts – o que els facin dins el 2017- , haver tramitat la inscripció dins el termini del
22 al 27 de juny i haver efectuat el pagament de les quotes i fiança d’inscripció
corresponent.
ABANS D’ INICIAR EL PARTIT:
1. El mínim de jugadors per equip per iniciar un partit serà de 4.
Si un equip no té els 5 jugadors presents inicials, s’esperarà un màxim de 5
minuts sobre l’hora d’inici del partit. En aquest punt, si segueix no havent-hi 4
jugadors per part d’un equip, se li donarà el partit per perdut per un resultat de 0
a 3, a no ser que, per instàncies de l’equip que hi és present, se sol-liciti a
l’àrbitre esperar 3 minuts més – un total màxim de 8 minuts sobre l’inici de l’hora
del partit. Si persisteix la mateixa situació, el partit es dóna per perdut de manera
definitiva a l’equip que no ha presentat el mínim de 4 jugadors pel resultat de 0 a
5.
SANCIÓ D’INCOMPLIMENT : 20 € i DOBLE FALTA ÈTICA D’EQUIP.
2. En els 10 minuts abans de l’inici del partit, un integrant de l’equip haurà
d’emplenar el full de l’acta del partit que li donarà l’àrbitre i haurà de retornar-l’hi
emplenat. Igualment s’ha de dur el DNI als partits per posar-lo a disposició dels
àrbitres per si aquests ho sol-liciten.
SANCIÓ D’INCOMPLIMENT : 1 FALTA ÈTICA D’EQUIP.
3. El número de dorsal serà el mateix per cada jugador durant tot el torneig.
4. Si dos equips coincideixen amb el color de la camiseta, l’equip que s’hagi inscrit
en darrer termini, jugarà amb un “peto” que li proveirà l’organització.
5. Cada equip rebrà una pilota abans de l’inici del partit. Al final de cada partit, els
equips han de lliurar-los a l’àrbitre perquè certifiqui que els retornen.
SANCIÓ D’INCOMPLIMENT : 20 € ( PÈRDUA ) i DOBLE FALTA ÈTICA D’EQUIP.
6. Cada equip TÉ L’OBLIGACIÓ d’anar a cercar la pilota quan aquesta, en el decurs
del partit o de l’escalfament, quan aquesta surti del terreny de joc.
SANCIÓ D’INCOMPLIMENT : DOBLE FALTA ÈTICA D’EQUIP.
7. A la zona de banqueta només pot haver-hi integrants inscrits de cada un dels
equips.
SANCIÓ D’INCOMPLIMENT : 1 FALTA ÈTICA D’EQUIP.
8. Una vegada acabat el partit, els equips TENEN L’OBLIGACIÓ DE RETIRAR TOT
EL MATERIAL de les zones de banqueta respectives ( botelles d’aigua, plàstics,
etc...) , de manera que quedi net.
SANCIÓ D’INCOMPLIMENT : 10 € i DOBLE FALTA ÈTICA D’EQUIP.
DURANT EL PARTIT:
9. SANCIONS QUE AFECTEN LA COMPETICIÓ :
- 2 targetes grogues ( si una d’elles implica acció “violenta”) = 1 partit de sanció.
- 1 Targeta vermella = 1 partit de sanció.
(Si aquesta
targeta es considerada Falta molt greu com agressió, mostres de
violència o manca de respecte a l’àrbitre, representa l’ Expulsió del jugador del torneig ).
Si es considera que aquesta falta és compartida per la resta de jugadors de l’equip de
l’infractor, aquesta passa a ser falta d’equip molt greu, i , per tant, expulsió de l’equip.)
10. Les targetes estaran sancionades econòmicament amb:
- 1 groga = 5 Euros.
- 1 vermella = 20 Euros.
Qualsevol altra sanció que es pugui derivar de l’aplicació del reglament per part de
l’àrbitre i sota la seva consideració o opinió, i a la que l’organització podrà ajustar-ne la
sanció que consideri oportuna. En aquest punt, les expulsions temporals pròpies del

FUTBOL SALA no s’acumulen ni computen a efectes de SANCIÓ a la totalitat de la
competició.
11. Pel que fa als partits, s’aplicarà el REGLAMENT GENERAL de FUTBOL SALA. – a
excepció dels punts que es recullen en aquestes normes. L’àrbitre en serà la màxima
autoritat i l’únic autoritzat per interpretar-lo i aplicar-lo.
12. Els partits consten de dues parts de 20 minuts cada una. Es poden fer tots els canvis
possibles, sempre sota validació de l’àrbitre.
SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ:
13. A efectes de puntuació :
Partit guanyat = 3 punts.
Partit empatat = 1 punt. Partit perdut = 0 punts.
14. Si al final de la lligueta del torneig hi hagués empat entre dos equips, es mirarà el
“golaverage“ entre els mateixos. Si l’empat es manté, es tindrà en compte la diferència
entre el nombre de gols a favor i en contra.
15.En cas de seguir empatats, prevaleix el número de gols a favor.
16.Els jugadors dels equips que arribin a la fase final (a partir de quarts), hauran d’haver
participat, com a mínim, en un partit de la lligueta regular.
17.Els quarts de final, semifinals i la final, serà a partit únic per eliminació directe.
18.En el cas de quarts de final, semifinal i final, un empat es dirimirà amb dos temps
extra de 5 minuts i, en el cas de persistir l’empat, en el millor de 5 penals per equip – en
el cas de la seguir en empat, fins a la desfeta del mateix.
Independentment de les sancions econòmiques, l’acumulació de 5 FALTES ÈTIQUES
D’EQUIP serà motiu per poder EXPULSAR l’equip DE LA COMPETICIÓ. En aquest cas, no
es tendrien en compte cap dels resultats en què aquest equip hagi pres part.
CANVIS DE DATA O HORA DE PARTIT:
Només pot canviar-se de data d’hora o de dia de partit dins el termini de 7 dies abans de
la data prevista i sempre al-legant MOTIUS JUSTIFICATS.
S’entenen com a MOTIUS JUSTIFICATS la impossibilitat de què la meitat del nombre de
jugadors + 1 inscrits per part de l’equip no puguin ser-hi presents. En aquest cas :
PRIMER, cal comunicar-ho a l’organització sol-licitant-ho dins aquests 7 dies d’antellació via wazz up al 676 058 983, o al mail a infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net.
SEGON, una vegada tenir l’autorització per part de l’organització, cal posar-se en
contacte amb el representant de l’altre equip, per trobar-ne nova data. Podeu sol-licitar el
contacte del representant/s a la mateixa organització.
TERCER, cal comunicar-ho a l’ORGANITZACIÓ.
El canvi de partit es farà una vegada que es tengui l’APROVACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ,
QUE HO COMUNICARÀ ALS DOS EQUIPS IMPLICATS.
El canvi de partit representa 5 € que es descomptaran del dipòsit a l’equip que ha
demanat en primera instància el canvi. No s’accepten canvis sota cap altre condició.
MOLT IMPORTANT :
És imprescindible, per poder jugar, DUR EL CALÇAT ADIENT que no sigui perjudicial
per la superfície del pavelló.
L’organització no cobreix cap tipus d’assegurança personal per danys produïts
durant el partit, així com durant l’escalfament previ.
La devolució dels 50 € del dipòsit de targetes i pilotes, en el cas de no haver-se
exhaurit, es retornarà prèvia sol-licitud per escrit a presentar a l’Ajuntament de
Vilafranca dins el termini comprès entre el dia 1 d’agost al 24 d’agost, sempre i quan
la quantitat a haver de retornar sigui, com a mínim, de 20 €.
La no presentació de la sol-licitud dins aquests termes implica la renúncia a la
quantitat del dipòsit.
La participació implica l’acceptació d’aquestes normes.
Tot allò que no s’hi contempla serà resolt per l’organització.
I recordau, el que importa és participar, fer esport, fer poble i passar-s’ho bé !

