NORMATIVA DEL TORNEIG DE FUTBET SÈNIOR
FESTES D'AGOST 2021

Tots els equips participants en el torneig estaran subjectes a la normativa del
Reglament que el Comitè d’Àrbitres té per aquest tipus de competicions.
Les reclamacions que es puguin fer hauran d'estar dins el marc de la normativa
d'aquest torneig que figura a continuació:

1.

CALENDARI I DATES

Termini d'inscripció:
Fins dia 28 de juny de 2021, fins a les 14 hores. Entregar el full d'inscripció a les
oficines de l'Ajuntament de Sineu o bé online a inscripcions@ajsineu.net
Dies i hores de realització dels partits:
Dimarts, dimecres i dijous. Es prioritzaran jornades de dos partits, disputant-se a les
21 h. i a les 22 h., tot i que també es podran fer jornades de tres partits, deixant el
partit de darrera hora per a possibles partits aplaçats (només en dimarts o dijous). Es
reserven tres hores per a la celebració de partits aplaçats.
Dates i ubicació de realització:
L’inici del torneig serà dimarts 9 de juliol. Els partits es disputaran a la pista de futbol
sala de la Plaça des Fossar.

2. EQUIPS

La participació és oberta a equips locals i no locals.
Com a màxim es podran inscriure 11 equips que seran admesos per rigorós ordre
d'inscripció, prioritzant sempre els equips locals (considerarem equip local aquell
que tingui, almanco, 5 jugadors de Sineu o descendents de Sineu).
Cada equip haurà de presentar una persona com a responsable, amb qui es posarà
en contacte el Comitè Organitzador. Per aquest motiu s'haurà d'adjuntar un telèfon i
un correu electrònic de contacte a l'hora de fer la inscripció.
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Cada equip estarà format per un mínim de 8 jugadors i un màxim de 15 jugadors.
Una vegada començat el torneig només es disposarà de 15 dies per afegir jugadors.
Per motius de lesió, estarà permès inscriure un nou jugador que ocuparà el lloc que
deixi el lesionat. En qualsevol cas, només es podran substituir jugadors lesionats fins
dia 19 de juliol.
Cap jugador podrà jugar amb dos o més equips durant el torneig.

3. EQUIPAMENT

Cada equip disposarà d'un equipament amb la camiseta d'un color determinat, el
qual haurà de notificar a l'hora de la inscripció.
Cada jugador haurà de dur un dorsal (amb un número que anirà de l'1 al 15), almenys
a la camiseta, que haurà de ser el mateix durant tot el torneig. En cas que hi hagués
canvis s'informarà el Comitè Organitzatiu.

4. FORMAT DEL TORNEIG

Es formarà un grup amb tots els equips i es disputarà una lliga regular (només a un
partit).
Els quatre primers classificats arribaran a les semifinals enfrontant-se el 1r classificat
amb el 4t i el 2n classificat amb el 3r.
Finalment es farà un partit per conèixer el 3r i 4t lloc amb els que no hagin guanyat
la semifinal i una final del torneig amb els guanyadors de les dues semifinals.

5. DIA DE PARTIT

Els equips hauran de fer acte de presència als partits 10 minuts abans de l'hora
fixada al calendari.
Si un equip no es presenta, serà sancionat amb -3 punts i la pèrdua del partit per 2
gols a 0 i apuntant tots els gols al màxim golejador de l’equip que es presenti.
Si un equip arriba 15 minuts tard es donarà el partit per perdut 2 a 0 i s'apuntaran els
gols al màxim golejador de l'equip que s'ha presentat.
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Abans de començar els partits, el responsable de l’equip ha de donar els noms dels
jugadors que participaran a l’àrbitre.
El mínim de jugadors per començar un partit és de 4 (entre porter i jugadors de
camp).

6. PUNTUACIÓ

La puntuació que s'obtindrà al torneig serà la següent:




Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 1 punt
Partit perdut: 0 punts

Després de jugar la lliga regular, en cas d'empat entre dos equips, es consideraran
els següents criteris de desempat en aquest ordre:





Gol average particular
Gol average general (diferència de gols: gols a favor – gols en contra)
Equip més golejador.
Equip millor classificat a l'esportivitat.

En cas d'empat de més de 2 equips, s'aplicaran els mateixos criteris que en el punt
anterior, excepte el número 1.

7. ESPORTIVITAT

La classificació de l'esportivitat vendrà marcada per aquest factors:





Una falta: 1 punt
Una targeta groga: 10 punts
Una targeta vermella: 25 punts
No presentar-se sense avisar: desqualificat

L'equip més esportiu serà considerat aquell amb menys puntuació d'aquesta
classificació.

8. APLAÇAMENTS
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Si un equip desitja canviar l’hora i el dia del partit haurà de posar-se d’acord amb
l’equip adversari i, després, els dos equips ho han de notificar per escrit al Comitè
Organitzatiu.
Cada equip té dret a canviar, només, una vegada l’horari i el dia del partit i ho haurà
de notificar amb antelació de 4 dies. A la notificació haurà de constar el dia i l’hora en
que es jugarà el partit, respectant el termini màxim de 15 dies a comptar a partir de
la data inicial del partit.
En el cas que un dels equips no estigui d’acord, el Comitè Organitzatiu del torneig
fixarà el dia i l'hora, prioritzant el dia proposat per l’equip que no havia sol·licitat el
canvi.
A partir de dia 21 de juliol no es podrà aplaçar cap partit ni modificar el calendari.

9. FASE FINAL DEL TORNEIG. SEMIFINALS I FINALS.

Qualsevol jugador ha d’haver jugat almenys 4 partits de la fase regular,
independentment dels minuts, per poder disputar la fase final.
Si els partits de semifinals o el tercer i quart lloc queden empatats es realitzarà una
tanda de penals.
Si la final queda empatada, es farà una part de 5 minuts de pròrroga. Si la pròrroga
queda empatada es passarà a una tanda de penals.

10. REGLAMENT QUE REGIRÀ ELS PARTITS

Es jugaran dues parts de 25 minuts, amb un temps mort per a cada equip a cada
part, exceptuant durant els 5 darrers minuts. A la fase final es permetrà que el temps
mort es demani als darrers 5 minuts.
En el transcurs del partit, es permetrà un nombre il·limitat de substitucions, que
seran volants, sense necessitat d'aturar el joc. Excepte en el cas del porter que
s'haurà d'informar a l'àrbitre perquè aturi el partit.
La possessió del porter per a treure és de 4 segons i, quan posi la pilota en joc, pot
passar el mig camp.
La treta de banda es realitzarà amb el peu, amb un temps màxim de 4 segons.
Quan un porter posa la pilota en joc no pot tornar-la tocar a no ser que la toqui un
adversari. En cas d’infracció serà tir lliure indirecte des del lloc on es produeix la
infracció. Si és a l'interior de l'àrea s'executarà des de la línia de l'àrea més propera al
lloc on s'ha produït la infracció (no serà falta acumulativa).
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A partir de la cinquena falta acumulada per un equip, és a dir la sisena, serà doble
penal.
Si un jugador és amonestat / sancionat amb dues targetes grogues en un mateix
partit, podrà jugar el següent partit del torneig. En canvi, per targeta vermella
directa hi haurà un partit de sanció (segons la infracció comesa, que podria ser una
sanció major).
En cas de doble amonestació, el jugador serà expulsat i podrà ser substituït per un
altre quan hagin passat 2 minuts o quan l'equip adversari hagi fet un gol. En cas
d’expulsió per vermella directa (agressió o insult a l’àrbitre) l’equip jugarà amb un
jugador menys durant cinc minuts i passat aquest temps entrarà un altre jugador
ocupant el seu lloc.
Si un equip comença dos dels seus partits amb, només, 4 jugadors (comptant porter
i jugadors de camp), serà desqualificat del torneig i tot i que podrà seguir fent els
partits que li queden es refarà la classificació donant-li tots els partits per perduts 2-0
i anotant els dos gols al màxim golejador de cada equip.
La participació al torneig implica l’acceptació implícita de tots i cada un dels punts
que formen aquesta normativa, i per tant, no es podrà recórrer a cap article circular
del reglament de la federació espanyola de futbol sala, en cas de queixa.

11. INFRACCIONS I SANCIONS

Les sancions dels partits estaran subjectes al reglament del Comitè Organitzador.
Aquestes s’hauran de complir obligatòriament en els partits immediatament
següents, malgrat aquests siguin aplaçats.
Si un equip comet una infracció considerada greu pel Comitè Organitzatiu, per
exemple, no presentar-se a un partit sense avisar, o avassallar col·lectivament
l’àrbitre, l’equip infractor quedarà desqualificat i s’aplicarà el resultat de 2 – 0,
afavorint els equips no infractors als partits jugats i pendents de jugar, apuntant tots
els gols al màxim golejador de l’equip.
Si un equip presenta alineació indeguda (jugador no inscrit o fitxatge fora de
termini) se li donarà el partit per perdut 2 – 0, anotant els gols al màxim golejador de
l'equip adversari.
No presentar-se a la final de consolació (3r i 4t lloc) suposarà la pèrdua de la fiança.
El Comitè Organitzatiu no tindrà en compte si un equip es deixa guanyar per
qualsevol circumstància.

12. OBSERVACIONS
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L'organització es posarà en contacte amb els responsables dels equips via telefònica.
NO ES PERMETRÀ CAP AGRESSIÓ NI FÍSICA NI VERBAL, ABANS, DURANT I
DESPRÉS DELS PARTITS. En aquests casos, el Comitè Organitzatiu prendrà les
mesures oportunes que poden implicar des d'una sanció amb partits sense jugar
fins a l'expulsió definitiva del torneig.
S'HAN DE RESPECTAR TOTES LES PERSONES IMPLICADES EN AQUEST TORNEIG,
L'ESPAI DE JOC, AIXÍ COM EL MATERIAL (porteries, xarxes, pilotes, vestidors,
instal·lacions...)
El Comitè Organitzador aconsella dur canyelleres per evitar determinades lesions.
Els jugadors podran fer ús dels vestidors, vetllant per preservar el seu manteniment.
L'organització es reserva el dret de modificar aquesta normativa pel bon
funcionament del torneig i per circumstàncies COVID.
Es farà un grup de WhatsApp amb els representants de cada equip i els membres
del comitè organitzatiu. Aquest grup només és per temes informatius, no per fer-hi
preguntes, ja que el canal adient serà el telèfon o correu electrònic.

13. COMITÈ ORGANITZADOR

El Comitè Organitzador estarà integrat per les següents persones:



Regidor de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Sineu.
El responsable de cada equip també formarà part d'aquest comitè per alguns
temes puntuals.
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