REGLAMENT INTERN LLIGA FUTBOL 7
2017 - 2018
El Consell Esportiu del Garraf organitza la 10ª edició de la
Lliga Comarcal de Futbol-7. Els equips estaran formats per
jugadors majors de 16 anys, dels quals, els que siguin menors de
18 hauran de presentar una autorització paterna/materna per
tal de poder participar en el campionat.
DISPOSICIONS INICIALS:
El període d’inscripció serà fins el dia 10 de setembre de 2017.
La inscripció tindrà validesa en el moment que es presenti a
l’oficina del Consell Esportiu del Garraf el full d’inscripció
juntament amb el comprovant d’ingrés bancari amb la quantitat
de 375€ (285€ en concepte de quota d’inscripció al campionat +
90€ en concepte de dipòsit).
Aquest dipòsit serà retornat quan l’equip no renovi la seva
inscripció. Totes les inscripcions que no mantinguin aquesta
condició no tindran validesa per a la confecció del campionat de
la Lliga de Futbol 7 per la present temporada 2017-2018.
El període de preinscripció serà fins el dia 10 de setembre de
2017. La preinscripció tindrà validesa en el moment que es
presenti a l’oficina del Consell Esportiu del Garraf el full
d’inscripció juntament amb el comprovant d’ingrés bancari amb
la quantitat de 100€ en concepte de quota de preinscripció al
campionat. En cas de no accedir a una de les places disponibles
es retornarà la totalitat del dipòsit el mateix dia del sorteig.

En el supòsit que un equip guanyi una de les places vacants i
renunciï a la mateixa, no es retornarà el dipòsit.
Durant aquest mateix període tots els jugadors que vulguin
participar d’aquesta competició hauran de tramitar personalment el
CARNET D’ESPORTISTA. La quota del Carnet és de___ per la
temporada 2017/2018. S’haurà de presentar, a la oficina del
Consell Esportiu, el comprovant d’ingrés bancari amb la
quantitat de____ en concepte d’assegurança de la competició i
recollir el CARNET D’ESPORTISTA.

En el moment que s’hagi validat la inscripció us enviarem, via mail,
un enllaç web, amb el vostre nom d’usuari i contrasenya per
poder inscriure els vostres jugadors (únicament els que disposin
del CARNET D’ESPORTISTA 17/18). Un cop inscrits s’haurà de
portar a les oficines del Consell Esportiu del Garraf una foto dels
jugadors inscrits on es tramitaran les fitxes acreditatives del
campionat.
COMPETICIÓ (Art. 1)
Art. 1.1.- La competició està formada per 3 divisions (Primera,
Segona A i Segona B) preferentment, amb 12 equips a cada
divisió, que disputaran les respectives categories en format lliga
regular durant tota la temporada.
Art. 1.2.- Els dies de competició seran els dilluns, dimarts, dimecres
i dijous a les 22:00 i 22:30 hores. Els calendaris estaran penjats a
la web del Consell Esportiu del Garraf (www.cegarraf.cat).
Art. 1.3.- La Primera divisió jugarà els dilluns, la Segona A els
dimarts i la Segona B els dimecres (Tots els equips jugaran a les
22.00 i 22:30).
Art. 1.4.- Aquestes divisions quedaran fixes per a les següents
temporades.
Art. 1.5.- A primera, els dos últims equips perdran la categoria
(baixaran a segona A).
Art. 1.6.- A segona A, els dos primers classificats pujaran a
primera, i els dos últims classificats perdran la categoria.

Art. 1.7.- A segona B, els dos primers classificats pujaran a segona A.
Art. 1.8.- Les desaparicions d’equips a primera seran cobertes pels
equips classificats a continuació de les places d’ascens a segona A,
sempre i quan aquests acceptin.
Art. 1.9.- Les desaparicions d’equips a segona A seran cobertes
pels equips classificats a continuació de les places d’ascens a
segona B, sempre i quan aquests acceptin.
Art. 1.10.- Les desaparicions d’equips a segona B seran cobertes
per noves incorporacions.
Art. 1.11.- Per mantenir la plaça, en cas de canviar el
responsable de l’equip, caldrà mantenir el nom del mateix o, en
cas de canviar de nom, serà obligatori que continuïn a l’equip un
mínim de 5 jugadors de la temporada anterior.
Art. 1.12.- Un cop finalitzada la competició de lliga es disputarà el
torneig de Copa amb la participació de tots aquells equips de la
Lliga que ho desitgin.
Art. 1.13.- Si un equip es retira o és expulsat, implicarà treure de la
classificació els resultats que hagi aconseguit amb la resta
d’equips i no se li farà la devolució del dipòsit. Si aquest fet es
produeix durant la segona volta només es trauran els resultats
d’aquesta.
Art. 1.14.- No podrà participar cap jugador que no tingui la fitxa
reglamentaria, entregada pel CEG. En cas de pèrdua d’una fitxa,
per fer-ne una de nova s’ha de pagar l’import de 3,00€.

Art. 1.15.- No es pot jugar amb equips diferents durant la mateixa
temporada.
PARTITS AJORNATS (Art. 2)
Art. 2.1.- Per ajornar un partit, l’equip sol·licitant, d’acord amb l’equip
contrari, haurà d’omplir el full d’ajornament de partit i presentar-lo a
les oficines del Consell Esportiu abans de les 12h del divendres
anterior a la data prevista del partit. L’ajornament tindrà una
despesa econòmica de 6€ que farà efectiva en el moment de
presentar la sol·licitud.
Art. 2.2.- Podran jugar el partit ajornat tots aquells esportistes que
tinguessin la fitxa en la data inicial del partit.
Art. 2.3.- Si en el moment del partit hi hagués algun jugador sancionat
compliria la sanció durant aquest partit.
Art. 2.4.- La data i l’hora del partit aplaçat el fixarà el Consell
Esportiu del Garraf, depenent de la disponibilitat de les
instal·lacions.
REGLAMENT (Art. 3)
Art. 3.1.- S’utilitzarà el reglament oficial de la Real Federació
Española de Futbol per a futbol 7.
Art. 3.2.- NO S’ACCEPTA LA PARTICIPACIÓ DE JUGADORS
FEDERATS EN AQUESTA COMPETICIÓ.

Art. 3.3.- L’equip que no compleixi aquesta norma i disposi al seu
equip d’algun jugador federat, perdrà tots els partits amb
alineació d’aquest jugador i serà sancionat amb 1 punt per
partit, a la classificació general.
Jugador federat és aquell que té tramitada la fitxa federativa per
part de qualsevol federació de futbol, futbol sala i/o futbol 7 per la
temporada 2017/2018.
A L’INICI DEL PARTIT. (Art. 4)
Art. 4.1.- El responsable de cada equip haurà de presentar les
fitxes dels jugadors presents, a l’àrbitre del partit, abans de l’inici
del mateix.
Art. 4.2.- Es podran incloure un màxim de 14 jugadors a l’acta fins
a la mitja part, sempre i quan presentin personalment la seva fitxa
a l’àrbitre.
Un cop començada la segona part, ja no es podrà afegir cap més jugador.
Art. 4.3.- No hi haurà temps d’espera, un cop hagi passat un minut
sobre l’hora prevista per l’inici del partit es tancarà l’acte donant el
partit per perdut (5-0) a aquell equip que no hagués presentat les
fitxes mínimes per poder jugar o els seus jugadors no estiguin sobre
el terreny de joc en disposició per poder començar el partit. Aquest
serà sancionat amb la pèrdua d’un punt a la classificació general.

Art. 4.4.- El fet de no presentar-se a un partit suposarà a l’equip abonar
la totalitat de la despesa d’arbitratge. (Si no s’abona la quantitat
pertinent l’equip tindrà un recàrrec de 5 euros que juntament als 30
euros del partit, s’hauran d’abonar a les oficines del Consell abans
de la disputa del següent partit.
Art. 4.5.- Caldrà un mínim de 5 jugadors per poder iniciar el partit.
Art. 4.6.- El fet de no presentar-se o presentar-se amb menys de 5
jugadors a l’inici del partit, comporta la pèrdua del partit pel resultat
de 5 a 0 i un punt de sanció a la classificació general.
No presentar-se a un dels tres últims partits de lliga, també, comportarà la pèrdua de la fiança (90€).
Art. 4.7.- En cas que un equip, sigui pel motiu que sigui, queda
amb menys de 5 jugadors al terreny de joc, el partit es donarà per
finalitzat amb el resultat mínim de 5-0 en contra de l’equip infractor.
En cas que en el moment de la finalització del partit, el resultat fos
superior a 5 gols a favor de l’equip guanyador, el resultat serà el que
consta a l’acta del partit. Tots els gols realitzats per l’equip infractor
quedaran anul·lats.
I en cas que un equip es retiri del partit el resultat serà de 5-0 contra
l’equip infractor però en cas que en el moment de la finalització del
partit, el resultat fos superior a 5 gols a favor de l’equip guanyador,
el resulta serà el que consta a l’acta del partit. Tots els gols
realitzats per l’equip infractor quedaran anul·lats. La retirada del
punt de sanció queda pendent del comitè de competició.

Art. 4.8.- No presentar-se en tres partits suposa l’expulsió del
campionat. Tots els equips exclosos per un motiu o un altre no
podran participar en el següent campionat.
Art. 4.9.- Cada equip portarà un equipatge numerat, que haurà de
coincidir amb la reflectida a l’acta. Si no porten l’equipatge, la
organització podrà sancionar l’equip infractor amb un punt de
sanció.
Art. 4.10.- L’equip que actua com a visitant segons el calendari és
l’encarregat de canviar d’equipatge en cas de coincidir.
Art. 4.11.- Cadascun dels equips haurà de presentar, com a mínim, una
pilota de futbol-7 (talla 4), en condicions òptimes per a poder jugar, en
cas contrari l’àrbitre anotarà la incidència i l’equip infractor serà
amonestat. En cas de reincidència serà sancionat amb un punt a la
classificació.
Art. 4.12.- L’Organització no es fa responsable dels possibles danys
físics, així com possibles pèrdues de material durant la competició.
Art. 4.13.- Cada equip es farà responsable dels possibles danys
que es puguin ocasionar a les instal·lacions.
Art. 4.14.- Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta
elàstica, així com qualsevol objecte que pogués ser perillós per a la
resta de jugadors.

A LA FINALITZACIÓ DEL PARTIT. (Art. 5)
Art. 5.1.- El delegat o entrenador passarà a recollir la còpia de
l’acta, que li donarà personalment l’àrbitre del partit.
SUSBTITUCIONS (Art. 6)
Art. 6.1.- No hi ha límit de substitucions, es podran fer totes aquelles
que siguin necessàries.
Art. 6.2.- No cal avisar l’àrbitre, la única condició es realitzar-les per
la línia de mig camp, sortint primer el jugador substituït del terreny
de joc.

Art. 7.5.- Els equips podran tramitar al llarg de la temporada
un màxim de 20 fitxes de jugador, amb data límit: 13 d’abril de
2018.
Art. 7.6.- L’àrbitre rebrà i revisarà personalment les fitxes dels
jugadors presents a l’inici del partit i d’aquells que s’incorporin
abans de l’inici de la segona part del mateix.

COMITÈ DE COMPETICIÓ (Art. 8)
El Comitè de Competició estarà format per 2 membres del
Consell Esportiu del Garraf. Aquest es reunirà setmanalment i
pot decretar la suspensió momentània de jugadors i/o equips.

FITXES (Art. 7)
Art. 7.1.- L’Organització posarà a disposició dels equips fitxes
personals. En cas de dubte l’àrbitre podrà demanar qualsevol
document oficial acreditatiu per comprovar la identitat del jugador.
Art. 7.2.- És obligatori que tots els esportistes hagin tramitat el carnet
d’esportista (assegurança) per participar en aquesta competició.
Art. 7.3.- És obligatori que cada equip tingui un entrenador i un
delegat que hauran de tramitar la corresponent fitxa.
Art. 7.4.- Els jugadors no podran canviar d’equip durant la temporada (Lliga i Copa).

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 el divendres
de cada setmana. El Consell Esportiu del Garraf 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 via e-mail no essent un eximent la
possible no notificació i per tant d’incompliment de la possible
sanció pel desconeixement de la mateixa.

SANCIONS DISCIPLINÀRIES
Durant el partit:
•
•
•
•

GROGA: El jugador pot continuar al terreny de joc.
DOS GROGUES: El jugador és expulsat però, el seu equip el
pot canviar per un altre.
BLAVA: El jugador és expulsat però, el seu equip el pot canviar
per un altre.
VERMELLA DIRECTA: El jugador és expulsat, l’equip es queda
amb un jugador menys.

Art. 8.1.- 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.

Art. 8.2.- Les sancions principals i accessòries que puguin imposarse reglamentàriament són les següents:

a) Als jugadors, delegats i entrenadors:
1.- Inhabilitació a perpetuïtat o temporal.
2.- Suspensió temporal.
3.- Apercebiment.
b) Als equips:
1.- Expulsió del campionat.
2.- Descompte de punts a la classificació.
3.- Pèrdua del partit, eliminatòria o desqualificació de la competició.
4.- Apercebiment.
Art. 8.3.- El jugador que sigui amonestat dues vegades,
durant el transcurs d’una temporada, per faltes greus, serà
exclòs de la competició per la resta de la mateixa (Lliga i
Copa).

Art. 8.4.- La suspensió podrà ser per un determinat nombre de
partits o bé per un període de temps.
Art. 8.5.- Al termini de cada temporada, 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.
Art. 8.6.- En cas de l’expulsió de tres jugadors d’un mateix equip, el
partit en joc finalitzarà automàticament, sent el Comitè de Competició
el que haurà de dictaminar el resultat final del partit.
Art. 8.7.- 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.
Art. 8.8.- 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.

Art. 8.9.- Seran causa molt greus, sancionades amb suspensió a
perpetuïtat:
1.- L’agressió per part d’un jugador, tècnic o delegat als
components 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, originant amb la seva acció lesió greu.
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.
Art. 8.10.- Les faltes greus, seran sancionades amb suspensió de
4 a 12 partits:
1.- Agredir a qualsevol membre de l’equip arbitral o de l’equip
contrari, quan no es derivi cap tipus de dany físic o lesió.
De 8 a 12 partits.
2.- El jugador que en rebutjar l’agressió d’un altre jugador actués de
forma anàloga, quan no es derivi cap tipus de dany físic o lesió.
De 6 a 10 partits.
3.- Dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip arbitral o
de l’equip contrari. De 4 a 6 partits.
4.- El que amenacés a un component de l’equip arbitral, equip
contrari o públic, per causar- li dany o tractés d’intimidar-lo.
De 4 a 6 partits.
5.- Alinear-se en un partit mitjançant la fitxa d’una altra persona.
4 partits.

Art. 8.11.- Les faltes lleus seran sancionades amb suspensió temporal d’1 a 3 partits:
1.- El que insultés als components de l’equip arbitral, delegats,
entrenador, membres de l’equip contrari, o espectadors.
3 partits.
2.- El que ofengués a les persones esmentades en l’apartat 1,
amb expressions o gestos de menyspreu.
2 partits.
3.- La conducta antiesportiva que pugui alterar la bona
marxa d’un partit o el normal desenvolupament de joc.
De 1 a 3 partits.
4.- Protestar reiteradament les decisions arbitrals.
2 partits.
5.- Per acumulació de 4 targetes grogues, iniciant-se un nou
cicle continu de tres.
1 partit.
6.- 2 targetes grogues en un mateix partit suposarà
l’expulsió del terreny de joc, i serà sancionat amb
suspensió d’un partit.
7.- Targeta vermella directa, l’expulsió directa del terreny de
joc, i serà sancionat amb suspensió d’un partit, llevat que
el fet fos constituït d’infracció de més gravetat.
8.- Targeta blava, l’expulsió directa del terreny de joc,
equivaldrà a l’acumulació de dues targetes grogues.

OBLIGACIONS I DEURES DELS DELEGATS
Els delegats dels equips són els responsables que a les banquetes
no hi hagi cap persona que no disposi de la fitxa reglamentària.
Els delegats dels equips són els responsables que un jugador
expulsat abandoni el terreny de joc i no pugui seure a la banqueta.
A la mitja part del partit, el delegat de cada equip té dret a revisar
les fitxes de l’equip contrari, fent constar a l’acta arbitral, si és el
cas, la seva disconformitat. En cas que algun delegat no fes ús
d’aquest dret, el Comitè corresponent no acceptarà cap reclamació
posterior en aquest sentit.
DISPOSICIONS FINALS:
Qualsevol tipus de recurs s’haurà de fer per escrit dirigit al Consell
Esportiu durant les 48 hores següents a la finalització del partit.
Qualsevol incidència no recollida en aquest reglament la resoldrà el
Comitè de Competició.
La participació en aquest campionat suposa l’acceptació de totes
aquestes normes.
Per a qualsevol aclariment dirigir-se al Consell Esportiu del Garraf.
(cegarraf@cegarraf.cat, o al telèfon: 938933102)

Organitzat per:

Amb el suport de:

