REGLAMENT 2017

DISPOSICIONS PREVIES:

Art. 1.- Podran participar en aquest torneig tots els equips formats per nens i nenes respectant
les edats corresponents a les seves respectives categories, sense necessitat d’estar federats en
cap esport ni pertànyer a un club.
Art. 2.- Cada equip haurà d’inscriure a un Responsable, que sigui major d’edat (ha d’haver
complert els 18 anys en el moment d’iniciar el torneig), facilitant les seves dades de contacte
(nom, DNI, telèfon i adreça Electrónica). Aquest responsable haurà de ser present sempre que
l’equip es trobi dins de les instal·lacions esportives, i serà el que respondrà davant l’organització
en nom del seu equip. També serà la persona de contacte amb qui l’organització es comunicarà.
Art. 2.1.- Una persona responsable d’un equip, podrà ser-ho d’un altre o de diversos equips, si ho
creu oportú sempre i quan estigui en disposició de complir amb les seves responsabilitats amb tots
i cadascun dels seus equips.
Art. 2.2.- El responsable pot exercir al mateix temps d’entrenador de l’equip, o en el seu defecte
inscriure una altra persona per aquest càrrec, no havent de ser major d’edat necessàriament si hi
ha un responsable d’equip que compleixi la normativa. L’equip podrà tenir un màxim de 2 persones
no jugadors en el terreny de joc durant la disputa dels partits del seu equip, sempre i quan aquests
siguin inscrits prèviament en l’equip. Si que s’acceptaran traspassos d’entrenadors durant el
torneig així com múltiples funcions en diferents equips.
Art. 2.3.- En les categories Juvenil, Sènior, Femení i Veterà es permetrà que l’entrenador sigui
jugador del mateix equip, però en aquest cas serà incompatible compaginar funcions amb un altre
equip de la mateixa categoria.
Art. 3.- La quota que hauran d’abonar els equips participants serà de 129 euros al moment de
formalitzar l´inscripció. Aquesta quota no es podrà retornar a cap equip un cop iniciat el torneig.
Art. 4.- Abans de començar la competició tots els equips hauran de presentar a l’organització una
llista dels jugadors participants i sempre fins un màxim de 15, a la llista es podran afegir jugadors
nous. No es podran, però, inscriure jugadors provinents d’altres equips que ja hagin jugat algun
partit de la present edició.
Art. 5.- L’organització donarà a cada equip fins a un màxim de 10 samarretes per a disputar els
partits a mode d’equipació que caldrà recollir segons sigui notificat al responsable de cada equip.
El color així com les talles les decidiran l’organització. També es donarà una pilota de la que cada
equip se n’ha de fer responsable evitant la seva pèrdua. Aquesta pilota serà d’ús oficial per als
partits, havent-la de presentar en els partits per a poder disputar-los. Durant el torneig l’equip
podra comprar tant samarretes com pilotes del torneig.
Art. 5.1.- En cas de pèrdua de la pilota, es podrà adquirir una altra d’igual que l’Organització
posarà a la venda.
Art. 5.2.- Si la pilota es defectuosa, l’organització se’n fa càrrec de la seva devolució i canvi per
una de nova sense que aixó suposi cap cost per a l’equip.
Art. 6.- La distribució dels equips per grups serà a càrrec de l’organització, en funció del número
d’equips inscrits.
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PARTICIPACIÓ DE JUGADORS.
Art. 7.- No podrà ser alineat cap jugador que no hagi estat inscrit en l’equip participant tal i com
reflexa l’article 4 d’aquest reglament.
Els jugadors estan obligats a presentar un document acreditatiu de l’edat si l’Organització ho creu
oportú. Aquest document pot ser exigit en qualssevol moment durant el torneig, donant un plaç
màxim de 24h per a la presentació de la documentació requerida a l’organització.
Art. 7.1- L'alineació indeguda suposarà la pèrdua del partit per 3-0 a favor de l’equip no
infractor.
Art. 8.- Perquè els jugadors es puguin alinear vàlidament amb un equip en partits de competició
oficial, serà precís:
a) Que es trobin reglamentàriament inscrits en l’equip que els alinii; o en el seu defecte,
tenir presentada la documentació per a la seva inscripció, estant aquesta en regla.
b) Que no es trobin subjectes a cap sanció.
c) Que no haguessin estat alineats durant el torneig per un altre equip, en partits de
competició oficial.
d) En l’ inscripció hi haurà de figurar obligatòriament les següents dades: nom i cognoms
del titular, càrrec que ocupar a l’equip (jugador, entrenador,...), equip del que forma
part, i data de naixement.
e) No s’accepten traspassos de jugadors d’un equip a un altre dins del torneig.

DISPOSICIONS GENERALS:
Art. 9.- Tots els partits es disputaran en els camps assignats per l’organització, respectant
l’horari marcat.
Art. 10.- L’equip local serà l’encarregat de presentar la pilota oficial del torneig per a l’inici del
partit, essent ells els que tinguin el sac inicial al seu favor.
Cada equip haurà de presentar-se amb una pilota al partit. Si la pilota surt fora del terreny de
joc, l’àrbitre demanarà a l’equip contrari que faciliti la seva per a reprendre el partit amb
normalitat. L’equip propietari de la pilota que hagi sortit del terreny, serà el responsable d’haver
d’anar a buscar-la. L’organització en cap cas es fa responsable de possibles pèrdues.
Art. 11.- L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics, així com possibles
sostraccions durant la competició.
Art. 12.- Cada equip es fa responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar a les
instal·lacions. L’encarregat de l´instal.lació pot sol·licitar el D.N.I. del responsable i podran
arribar fins a l’exclusió de la competició de l’equip en qüestió.

3

Art. 13.- El Termini màxim de presentació d’un equip al camp de joc és de 5 minuts abans de
l’inici. Si a l’hora d’iniciar el partit un equip no es presenta, es donarà per perdut el partit.
Art. 14.- Els jugadors dels equips, hauran d’actuar al terreny de joc i durant tot el partit, vestint
el mateix uniforme amb els colors distintius del seu equip.
Art. 15.- Està prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica de subjecció de muntura sòlida,
així com qualsevol objecte que pogués ser perillós pels jugadors.
Art. 16.- Quan s’enfrontin dos equips i els uniformes siguin iguals o semblants, es farà servir l’ús
de petos, proporcionats per l’organització, aquell equip que jugui com a visitant segons calendari
de la competició.
Art. 17.- No es permeten ajornaments de partits, excepte per causes que l’organització consideri
de força major, i sempre amb un avís previ de l’equip afectat, i amb un mínim de 30 minuts previs.
La nova assignació serà a càrrec de l’organització.
Art. 18.- L’organització es reserva el dret a modificar el calendari si s’escau.
Art. 19.- En pista podran jugar 7 jugadors, 6 de camp més un porter. Per poder iniciar-se un partit
hi ha d’haver un mínim de 5 jugadors (4 de camp i 1 porter).
Art. 20.- Es poden fer tots els canvis necessaris sense previ avís, dins de la zona reglamentària.
No pot entrar el jugador al camp fins que no surti l’altre.
Art. 21.- Cada equip portarà una equipació (samarreta) de joc proporcionada per l’organització.
En cas contrari, l’àrbitre relaxarà aquesta incidència en l’acta, prenent les mesures oportunes el
Comitè de Competició.
Art. 22.- L’equip que juga com a local haurà de presentar una pilota reglamentària per a iniciar
el partit.

TERRENY DE JOC: De l’ordre als terrenys de joc.
Art. 23.- Els capitans dels equips constitueixen la representació autoritzada dels respectius equips,
i a ells incumbeix la facultat de dirigir-se als àrbitres amb la finalitat de formular observacions,
sempre que ho facin amb el degut respecte.
Art. 24.- Durant el temps reglamentari de durada d’un partit, no es permetrà que al terreny de
joc i a l’espai corresponent entre les línies que el limiten hi hagi altres persones que les cridades
a intervenir al joc. No podrà consentir-se que cap persona aliena a les cridades a actuar al partit,
es situï o estigui acomodada a l’espai esmentat.
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PARTITS: Disposicions generals.
Art. 25.- Són partits oficials tots els organitzats per l’Organització del Torneig
Art. 26.- La durada dels partits oficials variarà en funció de la categoria i de les necessitats
prèvies.
Art. 27.- Tots els partits, es jugaran segons el que es disposa als reglaments de la Federació
Catalana de Futbol, modalitat Futbol a7.

Suspensió dels partits.
Art. 28.- Els partits del campionat no podran ser suspesos sinó és per la concurrència de qualsevol
de les següents circumstàncies:
a) Per causa de força major.
b) Per mal estat del camp.
c) Per invasió del públic al terreny de joc.
d) Per incompareixença d’un dels contendents.
e) Per insubordinació o falta col·lectiva d’un dels equips.
f) Per decisió tècnica dels organitzadors prevenint una situació de risc.
Art. 29.- Quan per les causes previstes a les normes anteriors hagi estat suspès un partit,
l’Organització senyalarà nova data. Si aquesta és per punts s’haurà de celebrar el partit, sempre
que sigui possible, abans de la finalització la seva corresponent fase.
Art. 30.- Tot partit de competició oficial que un cop començat fos suspès per causes de força
major, es jugarà de nou al mateix camp i la durada serà precisament la del temps que faltés per
la seva normal finalització quan fou suspès, essent vàlid el resultat existent al moment de la seva
suspensió.
Art. 31.- Quan un partit oficial es suspengui per intromissió del públic, mala conducta dels jugadors
o agressions a l’equip contrari o àrbitres, el Comitè de Competició podrà donar per acabat el
partit, sempre que el resultat no perjudiqui a l’equip no infractor.
Art. 32.- L’organització té la facultat de suspendre els partits de les competicions organitzades
per ell, quan pugui preveure´s la impossibilitat de celebrar-lo per causes de força major
prèviament conegudes.
Art. 33.- Un cop començat el partit, només, l’organització (monitors i arbitres) podran suspendre’l
per les següents causes:
a) Retirada del camp d’un equip, impedint amb la seva actitud que es jugui sencer.
b) Comportament antiesportiu dels jugadors, que manifestament evitin la continuïtat del
partit o que alterin greument l’ordre esportiu.
c) Invasió de públic al terreny de joc, que Impossibiliti la continuïtat del partit, amb les
garanties de seguretat necessària.
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En tot cas, l’organització, abans d’aquesta suspensió, apreciant aquelles circumstàncies segons el
seu bon criteri i, procurant sempre exhaurir tots els medis per què el partit es celebri i es dugui a
bon terme, no acordaran la suspensió sinó és en cas de que sigui absolutament justificada.
Art. 34.- Si a criteri del Comitè de Competició hagués de continuar o repetir-se aquest partit,
només podran alinear-se vàlidament a la continuació o a la repetició els jugadors
reglamentàriament inscrits en acta i qualificats a favor dels seus respectius equips en la data de
produir-se aquelles eventualitats i no sotmesos a sanció que els hi ho impedeixi.
En aquells partits que hagués estat autoritzat el seu ajornament per l’òrgan competent, bé per
sol·licitud d’interessats, bé d’ofici, només podran alinear-se aquells jugadors que tinguessin l’
inscripció degudament complimentada en la data en que s’havia d’haver jugat segons el calendari.

Art. 35.- Quan un equip es retiri del terreny de joc un cop iniciat el partit, impedint que es jugui
sencer, el partit quedarà suspès i se li donarà per perdut.
INCOMPAREXENCIES DELS EQUIPS.
Art. 36.- Per poder començar vàlidament un partit, cada un dels equips haurà de tenir al camp el
mínim de 5 jugadors ( 4 jugadors i un porter).
Quan un equip es presenti amb un nombre de jugadors inferior al mínim autoritzat, perdrà el partit
per incompareixença i es procedirà a tenor del que es disposa en aquests supòsits.
Art. 37.- Llevat en cas de força major, els equips que no compareixen a un partit oficial, perdran
aquest pel resultat d´3-0, i seran sancionats d’acord amb les Normes Disciplinàries.
Essent una competició per eliminatòries, es considerarà perduda aquesta per l’equip
incomparegut.
Art. 38.- Als efectes d’establir les classificacions quan un equip es retiri o sigui sancionat amb la
seva exclusió d’una competició per punts, es considerarà com si no hagués intervingut en aquesta.

Normativa i criteris de classificació.
Art. 39.- La classificació s’establirà d’acord amb el major nombre de punts obtinguts per a cada
equip, tenint-se en compte la següent taula de puntuació:
Partit guanyat: 3 punts.
Partit empatat: 1 punt.
Partit perdut: 0 punts.

Classificació lineal.
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Art. 40.- Sistema de lliga:
a) Cas d’empat entre dos equips:
1r.- Major diferència de gols, segons els resultats dels partits jugats per ambdós
equips entre ells exclusivament.
2n.- Major diferència de gols amb la intervenció de tots els equips que participen
en la competició i que s’haguessin classificat.
3r.- Major nombre de gols marcats intervenint tots els equips i que s’haguessin
classificat.
4r.- Millor coeficient resultat de dividir la suma de gols a favor entre la de gols en
contra dels obtinguts entre els equips empatats.
5è.- Millor coeficient general resultat de dividir la suma de gols a favor entre la de
gols en contra, amb la intervenció de tots els equips que s’haguessin classificat.
6è.- En el cas poc probable de que persistís l’empat, obtindrà un punt extra l’equip
que demostri mitjançant document oficial el major nombre de jugadors d’inferior
edat.
b) Entre més de dos equips:
1r.- Punts resultats entre una classificació particular entre els equips empatats.
2n.- Major diferència de gols entre ells exclusivament.
3r.- Major diferència de gols intervenint la resta dels equips.
4t.- Major nombre de gols marcats intervenint exclusivament els equips empatats.
5è.- Major nombre de gols marcats per tots els equips que intervingueren a la
competició i que s’haguessin classificat.
6è.- Major coeficient general de la competició resultat de dividir la suma de gols
favor entre la de gols en contra.

Art. 41.- Sistema d’eliminatòria a partit únic:
-

L’equip vencedor de cada eliminatòria es determinarà d’acord amb el resultat final
del partit.

-

En cas d’acabar el partit amb empat, es procedirà al llançament de 3 penals.

-

En cas de persistir l’empat al final de la primera sèrie de tres llançaments, s’iniciaran
rondes d'un penal fins a sortir un vencedor, sempre amb jugadors qualificats al final
del partit.
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-

Si l’equip que efectua el primer llançament no el transforma, l’adversari ha
d’aconseguir el gol en el llançament subsegüent per ser declarat guanyador.

-

Quan el primer equip transformi el seu llançament, si el segon equip falla el seu, el
primer equip serà declarat vencedor.

Si un jugador és desqualificat o resultés lesionat podrà resignar-se un substitut.

COMITÈ DE COMPETICIÓ.
Art. 42.- El Comitè de Competició estarà format per 3 membres de l’Organització i 1 membre del
cos arbitral.
Aquest es reunirà quan sigui necessari, i no es podrà recórrer a les seves decisions, que seran
inapel·lables.
Art. 43.- El Comitè de Competició pot decretar la suspensió cautelar de qualsevol jugador o equip.

RECLAMACIONS.
Art. 44.- Els delegats dels equips estan obligats a informar-se de les decisions i acords del COMITÈ
davant de qualsevol incidència, i de cara al pròxim partit. En cas de tenir a un jugador sancionat
i alinear-se sense haver-se informat prèviament pot incórrer en alineació indeguda.
Art. 45.- Les reclamacions per alineacions indegudes es faran just finalitzat el partit, igualment
els equips poden demanar una revisió de fitxes abans de començar el mateix.
Tan sols es sancionaran alineacions indegudes per reclamacions fetes per l’equip contrari i mai per
tercers equips o terceres persones.
Quan es detecti un cas d’alineació indeguda, el COMITÈ penalitzarà tots aquells partits on es pugui
comprovar la infracció, independentment del partit sobre el que s´hagi reclamat.

Art. 46.- En qualsevol reclamació o sol·licitud presentada davant del COMITÈ de Competició o
Apel·lació s’haurà de fer constar:
a) Nom de la persona que la presenta i, en el seu cas, la qualitat amb què actua.
b) Els fets que la motivin i els preceptes legals en què recolza la petició.
c) La relació de proves que, en el seu cas, interessi practicar.
d) La petició concreta que hi formuli.

DISPOSICIONS FINALS.
Art. 47.- Les normes tècniques de joc es remeten al reglament de la Federació Catalana de Futbol,
modalitat de Futbol a7.
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Art. 48.- Aquest Torneig es propietat de Fesport Projectes Esportius SL, qui tindrà el poder per a
canviar dates, nom, imatge del torneig i tot el que la marca Anoia Cup derivi.
Art. 49.- Tot el que no està exposat en aquest Reglament, serà resolt pel COMITÈ creat per aquest
campionat.
Art. 50.- La participació en el campionat suposa l’acceptació de les normes.

Igualada, març de 2015.
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