RESUM INFRACCIONS I SANCIONS

INFRACCIONS DELS EQUIPS

SANCIONS

Infraccions lleus:
Correspon a les infraccions lleus:
25.a Els recintes esportius o instal·lacions proposats per les entitats que no com- 29.a La suspensió o la inhabilitació per un període màxim d’un mes, o d’un a quatre
pleixin les normes adequades per a la pràctica esportiva quant a ambient i conduc- partits.
tes antiesportives.
Infraccions greus:
26.a La presentació per part d’un equip d’un nombre de jugadors insuﬁcient per
portar a terme la competició.

Correspon a les infraccions greus:
30.b La pèrdua del partit o la desqualiﬁcació en la prova.

Infraccions molt greu:
27.a L’alineació indeguda
27.b la incompareixença no justiﬁcada de qualsevol dels equips o persones que
hagin de participar en l’esdeveniment. S’entendrà com incompareixença quan
l’equip o esportista no estigui en pista, en condicions de començar el partit o la
prova, a l’hora prevista. S’estableix un període d’espera reglamentari de cinc
minuts, sempre que no hi hagi sol·licitud de conﬁrmació.
27.c La retirada d’un equip una vegada hagi estat confeccionat el calendari.
27.d La manipualció de qualsevol document acreditatiu i administratiu que formi
part de la competició.

Correspon a les infraccions molt greus:
31.a La inhabilitació a perpetuïtat.
31.b La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys,
o d’un a quatre cursos.
31.c La pèrdua del partit o la desqualiﬁcació de la prova.
31.d La pèrdua de punts o llocs a la classiﬁcació.
31.e La clausura del terreny de joc o recinte esportiu per un període de quatre
partits a un curs.
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INFRACCIONS DELS PARTICIPANTS

SANCIONS

Infraccions lleus:
21.a Els crits, els gestos o les actituds de desconsideració durant els partits.
21.b El fet de dirigir-se als directius, als espectadors i a d’altres amb expressions
de menyspreu o comportar-se de manera desconsiderada.
21.c L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat
del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.
21.d L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de
jutges, àrbitres i personal d’organització.

Correspon a les infraccions lleus:
29.a La suspensió o la inhabilitació per un període màxim d’un mes, o d’un a quatre
partits.
29.b La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període de màxim d’un mes.

Infraccions greus:
22.a Les agressions que preveu l’article 23.a si comporten una gravetat menor,
atès el mitja emprat o el resultat produït.
22.b Els insults i les ofenses a tots els participants en l’esdeveniment, o contra el
públic assitent.
22.c Les conductes que alterin el desemvolupament normal d’un partit, d’una prova o d’una competició.
22.d Les faltes dels delegats, entrenadors, educadors, monitors i directrius en el
compliment de les seves funcions especíﬁques.
22.e La manca de cooperació en el bon funcionament de l’esdeveniment de
delegats, entrenadors, educadors, monitors i directrius.
22.f La reincidència en la comissió de faltes lleus.
22.g El trencament de sancions imposades per faltes lleus.

Correspon a les infraccions greus:
30.a La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o de cinc
partits a un curs.
30.b La pèrdua del partit o la desqualiﬁcació en la prova.
30.d La prohibició d’accedir als recintes esportius d’un mes a un any.
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Infraccions molt greu:
23.a Les agressions als jutges, als àrbitres, als jugadors, al públic, als tècnics, als
directius I a totes les altres autoritats esportives si causen lesions que signiﬁquen
un detriment de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona
agredida.
23.b Els comportament antiesportius que impedeixin la realització d’un partit, d’una
prova o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o
deﬁnitivament.
23.c Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament
o indirectament, indueixin o incitin a la violència.
23.d Les intimidacions o les coaccions a qualsevol participant en l’esdeveniment
esportiu.
23.e El joc violent o perillós.
23.f La desobediència manifesta de les ordres dels jutges, àrbitres i membres e
l’organització.
23.g El trencament de sancions imposades per infraccions greus o molt greus.
23.h La reincidència en la comissió de faltes greus.
23.i L’incompliment de les resolucions fermes dictades pels comitès.
23.j La realització de danys a les instal·lacions i el mobiliari o equipaments esportius.
23.k La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que
incitin a la violència en les instal·lacions on es porti a terme l’activitat esportiva. Els
organitzadors estan obligats a retirar-los immediatament.
23.l La participació violenta en baralles o desordres públics en els recintes esportius o en els seus voltants, que ocasionin danys o riscos greus a les persones o
als béns.

Correspon a les infraccions molt greus:
31.a La inhabilitació a perpetuïtat.
31.b La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys,
o d’un a quatre cursos.
31.c La pèrdua del partit o la desqualiﬁcació de la prova.
31.d La pèrdua de punts o llocs a la classiﬁcació.
31.f La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període de un a cinc anys.

IMPORTANT!!!
28.d … les sancions no inhabiliten només per l’activitat sancionada, sinó també per qualsevol altre activitat desenvolupada en l’àmbit de l’esport escolar a Catalunya.

