INSCRIPCIONS
EN EL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L’11 O COMPLEX ESPORTIU DE CAN SALVI.
Fins al 8 d'octubre.
Per als equips que ja estiguin inscrits en l'anterior temporada, podran fer la preinscripció per
a la temporada següent fins al 31 de Juliol. A partir d'aquesta data les inscripcions estaran
obertes a tots els equips interessats.
HORARI DELS PARTITS:
De Dilluns a Divendres: de 19 a 23 hores
Possibilitat cap de setmana
SISTEMA DE COMPETICIÓ
En funció dels inscrits i en ser la primera temporada es formaran grups per sorteig i es
realitzarà una primera fase tipus lliga. Posteriorment es formaran grups en funció de les
classificacions. Tots els inscrits han de tenir disponibilitat de joc entre les 20 i les 23 hores de
dilluns a divendres. L'organització es reserva el dret de modificar el sistema de competició en
funció del nombre d'equips participants.
FORMA DE JOC:
Lliga d'octubre a juny 30 partits garantits
De lliga. Grups segons participació.

1ª Fase. Lliga a doble volta, (14 partits)
2ª Fase. Lliga a doble volta, amb ascensos i descensos (14 partits). Encreuament entre
grups .
3ª Fase. Tipus play-off en funció de la inscripció.

FASE FINAL
Els 8 millors equips, jugaran entre ells la fase final tipus play-off.

MÀXIM DE JUGADORS PER EQUIP:
20 jugadors
Noves incorporacions 10,00 euros per llicència. La inscripció permet 12 jugadors sense
càrrec.
PILOTES
La pilota oficial per a la lliga serà el de la marca facilitada per l'organització o models que
s'especifiquin com a oficials per jugar. L'equip que juga de local serà el responsable d'aportar
les pilotes.
PAGAMENTS
A) INSCRIPCIÓ (sobre la base de 30 partits): oferta especial
Al preu establert de la passada temporada (1.179,75€)se li aplicarà una bonificació del 30 %
quedant la inscripció en 825€ (1.179,75€ x un 30 % de descompte)( INCLOU SEGUR
D'ACCIDENT DE TOTS ELS INSCRITS ( fins a 12 jugadors ) i 2 PILOTES) Per tota la
temporada, independentment de les fases o tornejos realitzats. S'abonarà en el moment de
formalitzar la inscripció en el Poliesportiu Municipal o Can Salvi.
El pagament es pot fraccionar de la següent manera: Prèvia sol·licitud per escrit i l’aprovació
de l’empresa municipal SAP-URBÀ, el pagament es pot fraccionar com a màxim en tres
terminis, 50% en el moment de la inscripció, 25 % abans del 20 de desembre i el 25 %
restant a 1 de març.
B) ARBITRATGES
Abans de l'inici de cada partit, obligatòriament, l'equip que actuï com a local abonarà els
drets d'arbitratge per un import de 27,00 €. La liquidació de drets abans de l'inici del partit
serà imprescindible per al joc del mateix. ( veure normes ). En els play-off, l'arbitratge
s'abonarà a mig fer entre els dos equips.

PAGAMENTS EN:
BANC SABADELL ES97 0081 0076 31 0001297434
Indicar clarament el nom de l'equip o delegat que figuri en el butlletí d'inscripció.

ORGANITZA: ESPORTSSAB

Més informació en:
http://esporst.sabarca.cat
Carles Dominguez Sasplugas
tel: 630 040 695

XVI LLIGA FUTBOL 7
FULL D’INSCRIPCIÓ
NOM EQUIP
TELÈFON CONTACTO
E.MAIL
DELEGAT
DIRECCIÓ DELEGAT
COLORS EQUIPACIÓ
HORARI DE JOC
HORARI ALTERNATIU
Nom i cognoms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FAX
TEL
Samarreta
Dia
Dia

Llic
Pantaló
hora
hora
Any naixement

Sant Andreu de la Barca_____de___________________201_
Firma delegat

DNI

NORMES DE LA LLIGA
1. - Abans de l'inici de la Lliga, l'equip participant haurà de lliurar a l'organització la relació de
tots els jugadors inscrits. Tot jugador que no estigui en aquesta relació no podrà participar en
la competició.
2. - No es permetrà el joc a aquells jugadors que no tinguin numerada la samarreta. Podran
ser sancionat aquells jugadors que portin equipació (samarreta, pantalons ) diferent a la de
la resta de l'equip. La falta d'uniformitat serà sancionada econòmicament.
Es donarà tres partits perquè tots els equips formalitzin equipacions i numeració, així com les
fitxes en ordre en cas contrari podran ser sancionats.
3. - Es podran inscriure un màxim de 20 jugadors per equip. Es permetran quatre altes i
baixes abans de la finalització de la 1ª fase.
4. - No podran participar en la Lliga aquells jugadors que no estiguin donats d'alta amb fitxa
de l'organització O TINGUIN PENDENT ALGUN PAGAMENT RELACIONAT AMB
AQUESTA ACTIVITAT.
5. - En el terreny de joc solament podran romandre els jugadors suplents i un màxim de dues
persones responsables per equip, que hauran d'estar identificades en l'acta del partit.
L'àrbitre podrà detenir i si escau suspendre el partit si alguna o algunes persones alienes als
equips es neguessin a abandonar el camp.
6. - No es permetrà dins del terreny de joc fumar, menjar, portar objectes de vidre o llaunes,
portar begudes alcohòliques. Serà responsabilitat de cada equip el deixar neteja la zona de
suplents després de cada partit. Els participants estan obligats al compliment i respecte de
les normes d'ús de la instal·lació i el Reglament de Règim Intern.
7. - Els equips que vulguin escalfar abans del començament de cada partit, hauran de fer-ho
en les bandes més properes a les porteries de futbol i sense pilota. No es podrà entrar en el
camp fins que el partit anterior estigui acabat.
8. - Els equips tenen l'obligació d'estar en el terreny de joc a l'hora assenyalada com a
començament del partit, independentment del retard que per diferents motius es puguin estar
produint. L'àrbitre podrà donar per suspès el partit si a l'hora assenyalada de començament
del partit no hi ha el nombre mínim de jugadors per part d'algun dels equips, en el camp i
llests per començar la trobada.

9. - No es podrà començar el partit si algun dels equips està amb menys de 5 jugadors en el
terreny de joc.
10. - Una vegada començat el partit, si algun equip per motiu d'expulsió o lesió dels seus
jugadors quedés amb menys de 5 jugadors, l'àrbitre donarà per finalitzat la trobada amb el
resultat que en aquest moment s'estigués produint. Si el resultat fora d'empat o favorable a
l'equip sancionat, el resultat final serà de 3 gols a zero a favor de l'equip contrari.
11. - La lliga es jugués amb pilota oficial designada per l'organització del nº 5 o marques
autoritzades. Serà obligatori la presentació d'aquestes pilotes al delegat de camp o àrbitre de
partit, abans del començament del mateix. L'equip que jugui com a local serà el responsable
d'aportar les pilotes
12. - L'acta haurà d'estar lliurada almenys 10 minuts abans de l'inici del partit. Els jugadors
deuran estar identificats en tot moment amb les fitxes de la lliga. El DNI. original, que podrà
ser sol·licitat en qualsevol moment, tant per l'àrbitre com per part del delegat de camp. En
aquest moment i sempre abans d'iniciar-se el partit, l'equip que actuï com a local haurà
d'abonar els drets d'arbitratge ( 27,00 €). En el cas que no ho fes el partit se li donarà com
perdut per 3 a 0, se li restaran 3 punts de la classificació i haurà d'abonar una multa de 18,00
€. La falta de pagament dels drets d'arbitratge de més de 2 partits suposarà la
desqualificació automàtica de l'equip, sense dret a devolució dels imports pagats.
13. - Els equips hauran de fer-se càrrec de recollir les pilotes durant el partit, cadascun en la
part que coincideixi amb el seu servei inicial.
14. - Al final del partit, els delegats de tots dos equips hauran de signar l'acta del mateix en
senyal de conformitat, tant del resultat com de les possibles incidències. En cas de voler
presentar al·legacions a l'acta, s'enviarà al PME un annex signat pel delegat de l'equip i
abans de les 48 hores següents a la data de celebració del partit.
15. - Les classificacions es faran conformement als punts obtinguts per cadascun dels
equips participants, a raó de tres punts per partit guanyat, un per empatat i cap per perdut. Si
al final de la competició resultés empat entre dos equips, es resoldrà segons el resultat dels
partits jugats entre ells; si així no es dilucidés, es decidirà també per la major diferència de
gols a favor, però tenint en compte tots els obtinguts i rebuts en el transcurs de la
competició. Si persistís l'empat, es tindrà en compte el major nombre de gols aconseguit
tenint en compte també tots els partits jugats en la competició. Si l'empat ho anés entre més
de dos equips es resoldrà: a) Per la millor puntuació de la qual a cadascun correspongui a
tenor dels resultats obtingut entre ells, com si els altres no haguessin participat. b) Per la
major diferència general de gols a favor i en contra, considerant únicament els partits jugats
entre si pels clubs empatats. c) per la major diferència general de gols a favor i en contra,
tenint en compte totes les trobades del campionat. d) Si persistís l'empat, es resoldrà
mitjançant sorteig.

16. - En cas de finalitzar en empat el partit corresponent a eliminatòries o *play-off, es
llançaran 3 penals per equip. En cas d'empat se seguiran tirant alternativament fins que hi
hagi un vencedor.
17. - Donat el cas que alguna trobada una vegada començat hagués de suspendre's per
força major o per altres motius aliens a l'organització, es donarà per finalitzat amb el resultat
que hi hagués en el moment de la suspensió. En cas de no haver-se celebrat el partit, es
jugués en la primera data disponible.
18. - Es formarà un comitè de competició format per un Jutge únic. Tots els participants de la
Lliga, hauran d'acatar sense cap excepció les resolucions que aquest Jutge decideixi, que
seran inapel·lables. En casos concrets i segons peculiaritats d'alguna norma reglamentària,
aquest també dictaminarà la seva resolució.
19. - La durada dels partits serà de 50 minuts dividit en dues parts de 25 minuts cadascuna,
amb un intermedi màxim de 5 minuts.
20. - Queda PROHIBIT l'ús de botes amb tacs d'alumini en els terrenys d'herba artificial.
Recomanem el calçat amb tacs de goma o d'ús habitual en futbol sala, etc. per a aquest
tipus de camps.
21. - Qualsevol desperfecte ocasionat en les instal·lacions de la competició, serà
responsabilitat de la persona causant amb caràcter general. Independentment de la sanció
que pogués derivar-se del jutge únic de competició, el causant de danys haurà de reposarlos. En cas contrari el seu equip serà expulsat de la competició.
22. - El PME es reserva el dret d'admissió i el dret d'excloure de la competició a qualsevol
equip que infringeixi o alteri greument el desenvolupament de la mateixa, produeixi altercats
d'ordre públic amb els participants de la competició o altres usuaris de les instal·lacions o
que produeixi danys materials a les instal·lacions.
23. - El PME no es fa responsable de robatoris produïts durant el desenvolupament del
campionat en espais que no disposin de custòdia vigilada.
24. - Tots els jugadors hauran d'estar inscrits correctament per poder fer ús de l'assegurança
d'accidents.
25. - Tots els equips participants en la Lliga accepten el reglament que aquesta organització
té per al mateix i dels quals cada equip té un exemplar.

26. - En cas d'incompareixença d'un equip, se li donarà guanyador a l'equip presentat per 3
gols a zero. A l'equip no presentat se li descomptés 3 punts de la classificació. En cas
d'incompareixença dels dos equips, es donarà per jugat el partit amb el resultat d'empat a
zero gols, descompte de 4 punts a cada equip.
27.- Els canvis d'hora i dia dels partits assignats en el calendari hauran de fer-se amb una
antelació mínima de 48 h i per causes molt justificades (aquesta norma és inalterable).
S'utilitzarà la fulla de canvi de partits degudament emplenada i signada per les dues parts
implicades. Els partits hauran de jugar-se en la mateixa setmana, sent l'única causa
d'ajornament a una posterior la climatològica. Un partit que s'ajorni i no compleixi amb
aquestes normes quedarà resolt com un partit no presentat, donant-se per perdut a l'equip
que no compleixi amb el calendari.
28.- Puntualitat horària: Horari d'espera fins a 10 minuts. L'equip perjudicat podrà exigir a
l'àrbitre el compliment d'aquesta norma, donant-se per perdut a l'equipo infractor. S'entén
aquesta norma estant l'equip en el camp (recordar que l'equip pot començar amb 5 jugadors)
28.- En recepció es disposarà d'una farmaciola i d'un inflador per a les pilotes. I en el camp
de gel líquid per a contusions i lesions lleus (solament s'utilitzarà en aquests casos).

EXTRACTE DEL REGLAMENT DE FUTBOL 7

El futbol 7 respecta al màxim les regles de futbol 11, excepte els següents punts:
TERRENY DE JOC. Serà d'herba artificial o gespa, amb unes dimensions màximes
de 90 x 60 m i mínimes de 60 x 40 m. Les porteries tindran una mesura de 2 x 6 m.
ÀREA DE PENAL I ZONA DE FORA DE JOC. En cada extremitat del terreny i a 13 m. de
distància de cada línia de meta, es traçarà una línia paral·lela a la porteria i s'unirà en els
seus extrems a la línia de banda. A una distància a 9 metres de cada pal de la porteria i
traçant una línia perpendicular entre la línia de meta i la línia denominada de 13 metres, es
conformés l'àrea de penal. La superfície compresa entre la línia de 13 metres i la línia de
meta es cridés zona de fora de joc. El fora de joc no s'aplicarà.

NOMBRE DE JUGADORS. El partit serà jugat per dos equips composts cadascun per 7
jugadors, dels quals un serà portera. En el partit es poden presentar, a més, 5 suplents, els
quals poden entrar en el terreny de joc en qualsevol moment del partit, i després que el
jugador a qui substitueixi hagi abandonat el terreny de joc, sempre pel centre del camp. Els
jugadors substituïts poden tornar a participar en el joc. No es permetrà el joc amb menys de
5 jugadors per equip. No es podran inscriure més de 20 jugadors per equip.
EL PENAL. El punt d'execució de penal se situés a 9 m. de la línia de meta. Els jugadors
hauran d'estar a l'interior del camp de joc, però fora de la línia de 13 metres, excepte el
jugador que va a llançar el penal, degudament identificat i el porter adversari.
TIRS LLIURES. Tots els tirs lliures són directes, excepte les faltes que es produeixin dins de
les àrees de penal, en les quals s'aplicarà el reglament de la Real Federació Espanyola de
Futbol. Tots els jugadors de l'equip contrari han d'estar a una distància mínima de 6 metres.
SERVEI DE META. Quan la pilota hagi traspassat la línia de meta havent estat jugat en últim
terme per un jugador del bàndol atacant, es traurà des de la línia de servei paral·lela a la de
porteria, que estarà situada a 4 m. de la línia de meta. Qualsevol altra incidència no
contemplada en aquest reglament, s'apliqués la normativa vigent de la Real Federació
Espanyola de Futbol.

TARGETES.
Es comptabilitzant el total de targetes grogues i per equip:
Primer cicle: 5 targetes grogues, 1 partit de sanció.
Segon cicle: 4 targetes grogues, 1 partit de sanció.
Tercer cicle: 3 targetes grogues, 1 partit de sanció.
Es faran targetes blaves directes per desconsideració, insults i actes violents (inclòs les
entrades contra l'equip contrari, propi o cap a l'àrbitre.
Targetes vermelles. Expulsió directa i acte greu.
Quan es comenci la segona fase es comencés a explicar de nou i s'aplicarà des del segon
cicle, és a dir a partir de 4 targetes.
Dues targetes grogues, és una blava (es permet substitució), i targeta vermella és motiu
d'expulsió (no es permet substitució).

TEMPS MORT. Els equips podran sol·licitar o temps mort per part d'un minut de durada. No
es podran sol·licitar quan el partit entri en els últims 5 ‘ de cada part. El temps no es
paralitzarà durant el temps mort. Aquest temps s'ha de demanar amb la pilota en possessió.
CANVIS DE JUGADORS. Es demanarà a l'àrbitre i sempre en possessió de la pilota o joc
parat (en aquest cas l'equip que no tingués la possessió, previ avís a l'àrbitre, també podrà
realitzar el canvi), aquest es realitzarà pel mitjà del camp. Un canvi mal realitzat podrà ser
penalitzat amb targeta.

PREMIS I TROFEUS

A els tres primers classificats d'1 div.
Als tres primers classificats de 2 div.

PREMIS ESPECIALS:
1R CLASSIFICAT DE PRIMERA DIVISIÓ: 50% INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PER A la
SEGÜENT TEMPORADA.
2º CLASSIFICAT DE PRIMERA DIVISIÓ: 30% INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PER A la
SEGÜENT TEMPORADA.
3R CLASSIFICAT DE PRIMERA DIVISIÓ: 20% INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PER A la
SEGÜENT TEMPORADA.
COMPROMISOS DE QUALITAT
1.- Resultats actualitzats cada dilluns, tant en la web com en suport paper que es podrà
recollir en la instal·lació.
2.- Memòria. En finalitzar la lliga es lliurarà a aquell que ho sol.liciti una memòria en format
digital amb els resultats, classificacions, sancions, golejadors, etc.
3.- Instal·lacions. Mantenir les instal·lacions en perfecte estat d'ús, tant les esportives com
les auxiliars.
4.- Equip arbitral. Tots els àrbitres de la lliga són àrbitres federats en la disciplina de futbol o
futbol sala.

5.- Enquesta de valoració. Abans de finalitzar la temporada es lliurarà a tots els equips una
enquesta de valoració del campionat.

