NORMATIVA INTERNA DE COMPETICIÓ
CAMPIONAT DE FUTBOL SALA I FUT 3- EIX TRANSVERSAL-

Sistema de puntuació
Es comptabilitzen:
3 punts per partit guanyat.
1 punt per partit empatat o 2 punts per “fair-play”
0 punts per partit perdut.
En cas d’empat en la classificació final entre 2 equips es seguiran els
següents criteris per desfer-lo:
1-Guanyador de l’enfrontament directe.
2-Millor diferència de gols (gols marcats, menys gols encaixats)
3-Major número de gols marcats
4-Millor classificació a la fase preliminar.
El sistema de puntuació en cas d’empat d’un partit ( 2fair-play):
Punts sancionables;
a) Cada falta acumulativa suma 1 punt
b) Cada targeta groga suma 2 punt
c) La targeta vermella directa suma 8 punts i la impossibilitat de
sumar 1 punt “fair-play”.
En cas d’empat en un partit, l’equip o equips que aconsegueixin
menys de 8 punts sancionables sumaran 2 punts en aquell partit.

En cas d’empat a punts entre 3 o més equips, la classificació
s’obtindria sumant els punts dels enfrontaments dels equips implicats.
Si encara persistís l’empat es resoldria seguint els criteris 2, 3 i 4 a
dalt indicats (en aquest ordre).

Pichihi i porter menys golejat
Es comptabilitzarà com a guanyador d’aquest trofeig des de la fase de
classificació fins campionat de les diferents divisions ( Copa no)
Revisió de fitxes
L’equip que sol·liciti revisió de fitxes, ho haurà de demanar a la
organització abans del partit o a la mitja part del mateix. Mai es podrà
realitzar a la fi del partit. En aquest sentit, es recomana als jugadors i
participants que assisteixin al torneig amb el DNI original per
contrastar-ho en cas que sigui necessari.

Sancions
Targetes grogues: cinc targetes grogues en un campionat suposen un
partit de sanció, seguit per cicles de quatre targetes.
Targetes vermelles: un jugador amonestat amb una targeta vermella
haurà de sortir del camp i no podrà ser substituït.
La sanció mínima serà de 1 partits ampliables depenent de la gravetat
del fet.
El Comitè de Competició es reserva el dret dels aplaçaments dels
partits. Els aplaçaments es demanaran amb una setmana d’antelació i
sempre que el Comitè de Competició i l’equip contrari hi estiguin
d’acord.
Amb el règim de sancions que es produeixen en aquest campionat es
creen el següents comitès:
Comitè de Competició i Comitè d’apel·lació.
Es comunica a tots el equips que cada setmana es posarà en el
panell informatiu de la instal·lació un full de classificacions i de
sancions.
Normes generals

· Els components dels equips participants en la lliga hauran de tenir
obligatòriament la fitxa de jugador.
· Només podran accedir al camp jugadors, entrenadors i delegats
amb fitxa. Tots els equips poden tenir un màxim de 15 jugadors amb
fitxa o 10 en cas del fut 3.
· L’equip que per qualsevol raó, presenta un jugador sense fitxa,
presentant reclamació l’equip contrari, suposarà perdre el partit i
descompte d’un punt de sanció.
· Tots els equips tenen l’obligació de portar la seva equipació amb
numeració, sempre la mateixa per cada jugador.
· Es recorda als equips que l’àrbitre és l’únic jutge dins la pista, i per
tant les seves decisions, encara que siguin errònies, hauran de ser
respectades.
· Els partits s’iniciaran a l’hora preestablerta a no ser que l’àrbitre
hagués de retardar l’inici del mateix per prolongació del partit anterior.
Hi haurà un temps de cortesia de 5 minuts màxim per començar els
partits, es prega als equips màxima puntualitat.
· Qualsevol equip podrà començar el partit amb un mínim de quatre
jugadors incloent el porter o 2 en cas de fut 3; els diversos
components de l’equip poden anar incorporant-se al partit amb els
seus retards particulars fins a completar-lo.
· Si no es presenta cap jugador de l’equip, el resultat del partit serà de
6 a 0 i pèrdua d¨un punt en la classificació general. El Comitè de
Competició es reserva el dret en cada cas d’actuar en conseqüència.
Suposarà una penalització de 15€ el fet de:
a) No avisar de l’ajornament de partit amb el temps previst.
b) Presentar-se al partit amb un número insuficient de jugadors
permès pel reglament.
c) Arribar 10´més tard de l’hora marcada al calendari.
d) L’import de la penalització es deurà fer efectiu en el següent
partit que jugui l’equip sancionat.

Consideracions prèvies
Els vestuaris i les dependències de la instal·lació han de ser
respectades, qualsevol anomalia o dany que facin els components de
l’equip o els seus acompanyants, seran aquests responsables
conjuntament amb l’equip.
Remarquem la importància que té el bon comportament que
esportivament ha d’haver-hi per part dels participants en la
competició.
L’objectiu de l’Organització és possibilitar la pràctica de l’esport com
quelcom prioritari, més enllà dels triomfs. Per tant es procedirà amb
serietat i fermesa per part de la direcció tallant qualsevol actitud
antiesportiva, incidents, violència, baralles, insults, etc, arribant fins hi
tot a expulsar al causant o equip causant sense dret a cap tipus de
reclamació.
L’Organització no es responsabilitza de cap tipus de lesió, malaltia o
qualsevol altra circumstància que sigui motivada com a conseqüència
de la competició o estància a les instal·lacions abans, durant i
posteriorment a la competició.

