Normativa Futbol 7
Temporada 2014 - 2015

Col·laboren:

Ajuntament del Vendrell

CAMPIONAT COMARCAL F-7 TEMPORADA 2014/2015
La temporada 2014/2015, el CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS (CEBP)
tindrà cura de l’organització d’aquesta competició.
Tots els equips, clubs i entitats que desitgin participar en les competicions de futbol
que organitzi el Consell Esportiu del Baix Penedès hauran de sotmetre’s, complir i
fer complir les normatives que regulen les diferents competicions.
Per resoldre tot allò no previst en aquesta normativa, s’aplicarà la normativa
específica del CEBP i, en tot allò que no hi estigui fixat, el Reglament de la
Federació Catalana de Futbol.
1, INSCRIPCIONS
1.1. Del 26-9-2014 al 17-10-2014 s’ha d’efectuar el primer pagament

de les

inscripcions, sinó aquell equip no es considerarà com inscrit.
Tots els equips han de disposar, al CEBP, un fons de fiança de 50 euros.
•

D'aquests diners es descomptaran els imports de les sancions

imposades pel Comitè de Competició, tant al conjunt com als jugadors
d’aquest. En cas de que s’esgoti s’haurà de reposar abans del proper
partit.
1.2. Els equips hauran de realitzar el pagament dels arbitratges per aquells partits en
que juguin com a local , els preus dels quals seran els mateixos que la
temporada

anterior,

els

imports

són

els

següents:

Equip sense camp propi: 22€ partit
Equips amb camp propi fins a 6 km de distància de Vendrell: 22€ partit
Equips amb camp propi fins a 10 km de distància de Vendrell: 25€ partit
Equips amb camp propi fins a 18 km de distància de Vendrell: 27€ partit
El total d'arbitratges que haurà de pagar cada equip, per tots els partits que disputi
com a local al llarg de la lliga regular, es realitzaran directament al Consell Esportiu i
seran fraccionats en 3 pagaments al llarg de la temporada.

1.3. En cas de que per motius climatològics no es pugui jugar el partit, l’àrbitre
cobrarà un 50% del seu rebut. Pagament que anirà a càrrec del CEBP. En el
partit de recuperació, el pagament de l'arbitratge es comptabilitzarà de la manera
habitual.
1.4. Per iniciar la competició, tots els equips inscrits han de tenir les fitxes dels
jugadors, delegats i entrenadors formalitzades i segellades pel CEBP.
Jugadors inscrits temp. 13-14: s’ha de portar la inscripció omplerta amb la
relació de jugadors i el pagament.
Jugadors NO inscrits temp. 13-14: En el moment d’emplenar la fitxa, cada
jugador ha de portar una foto mida carnet, una fotocòpia del DNI i una fotocòpia
de la targeta sanitària, i el pagament.
Si hi ha algun dubte en les dades personals, se li demanarà que presenti el
document oficial amb foto (DNI, NIE, carnet de conduir o passaport) per poder
fer la comprovació. No hi pot participar cap jugador que no tingui la fitxa
reglamentària amb el segell del CEBP. En cas de pèrdua d'una fitxa, per fer-ne
una de nova, s'ha de pagar l’import de 3,00 euros.
1.5. Quan tots els equips hagin formalitzat la inscripció, el CEBP confeccionarà el
calendari i el lliurarà als equips participants. Un cop fet el calendari, no
s’acceptarà la inscripció de nous equips.
1.6 Si un equip es retira desprès de fer el 1er pagament aquests diners no es
tornaran .
1.7. Retirar un equip de la competició, implicarà treure de la classificació els resultats
que hagi aconseguit amb la resta d’equips. I la pèrdua de tos els seus drets
(pagaments, fons de fiança, etc.).

2. COMPETICIÓ
Per al bon funcionament de la competició és important mantenir sempre el
respecte i la bona educació quan ens dirigim a qualsevol persona relacionada amb
el campionat o bé al públic assistent.
Cal la màxima puntualitat a l'hora de començar els partits.
El campionat començarà el dilluns 3 de Novembre de 2014. El sistema de
competició anirà en funció de la quantitat d’equips inscrits. Aquest any, serà una
lliga a doble volta per definir els classificats per a un playoff final.
•Els equips estaran dividits en dos grups formats cadascun d'ells per 2
equips sèniors (formats de jugadors majors de 18 anys sense límit d’edat,
podent inscriure 2 jugadors federats) i 9 equips veterans (formats de jugadors
majors de 30 anys. Podent-hi jugar a l’hora, com a màxim, dos jugadors entre 25
i 30 anys).
•Accés playoff: Equips Sènior - 1er sènior grup blau vs 2on sènior grup taronja //
2on sènior grup blau vs 1er sènior grup taronja.
Equips Veterà: 1er veterà grup blau vs 2on veterà grup taronja // 2on veterà grup
blau vs 1er veterà grup taronja.
•Classificació: La classificació conjunta de sènior i veterà, no tindrà valor
oficial per la classificació per el playoff. Serà només informativa. Els equips de
cada grup classificaran per separat segons categoria veterà i sènior. Per
la classificació de cada categoria, només es tindrà en compte els
resultats dels partits entre equips de la mateixa categoria.
Els partits entre equips de categories diferents (sènior-veterà) no puntuaran per
la classificació oficial per el playoff.
La classificació separada per categories, el Consell Esportiu la farà arribar als
equips mensualment.

• Els partits de les lligues tindran una durada de 30 minuts per part a temps
corregut i sense temps morts. L'àrbitre aturarà el temps en lesions greus i en una
pèrdua ocasional i puntual de la pilota fora dels límits de joc, en cas que no en
quedi cap més ni ningú hagi pogut anar a buscar les pilotes perdudes, com a
mínim un jugador de cada equip – el capità- anirà a buscar-la, l'aturada serà de 3
minuts, un cop passat aquest temps, el temps de joc tornarà a córrer.
•En el grup sènior-veterà, les limitacions de participació de jugadors entre 25-30
anys en equips de veterans, només s'haurà de complir en partits entre equips
veterans. En cas d'enfrontament entre un equip sènior i un de veterà no hi haurà
limitacions.
•Els equips veterans podran renunciar a disputar els partits contra els
equips sèniors, avisant per escrit al Consell Esportiu amb una antelació mínima
de 14 dies abans de la data del partit. Si es fa amb aquestes condicions, l'equip
no tindrà cap sanció, si no es fa amb aquestes condicions, s'aplicarà la sanció com
a no presentat. No obstant, demanem que els equips valorin la
participació i la bona companyonia entre els equips de la lliga, per tal
que tothom en surti beneficiat i l'activitat sigui el més atractiva
possible.

3. REGLES D’INSCRIPCIONS DE JUGADORS/ES
3.1. Tots els equips podran inscriure a la competició el nombre de jugadors que
desitgin, i tindran com a data límit per fer noves fitxes les 22:00 hores del dilluns
després en que es disputi el darrer partit de l'última jornada de la primera volta
marcat en el calendari. A partir d’aquesta data, no s’admetrà cap inscripció.
3.2. No es podrà fitxar cap jugador menor de 18 anys.
3.3. En els grups de veterans no es permetrà cap fitxatge de jugadors federats (al
mateix esport). L'alineació d'aquest es considera alineació indeguda.
3.4. En el grup sènior es permetrà el fitxatge d'un màxim de 2 jugadors federats
(al mateix esport).
3.5. Durant el transcurs d’un torneig o campionat, no es podran realitzar fitxatges
de jugadors que pertanyin a un altre equip que participi en la mateixa competició,
cosa que solament es podria fer previ acord entre els dos responsables dels
equips i lliurant la fitxa al CEBP o en cas de retirada d’algun equip (sempre que
no sigui per motius antiesportius).
3.6. Un jugador podrà estar inscrit en dos equips sempre que aquests estiguin en
diferents categories i diferents grups. (Veterà i Sènior)
3.7. La suplantació o falsificació de la documentació d'un jugador suposarà
l'exclusió del equip perdent tots els drets i prohibint-ne la seva participació durant
dues temporades. El jugador que jugui amb una altre identitat, tindrà prohibida la
participació durant 5 temporades.
3.8. Tots els jugadors, entrenadors i delegats han de tramitar l’assegurança per a la
pràctica de l'esport, que proporcionarà el CEBP inclosa en la inscripció dels
jugadors/entrenadors/delegats, per un import: Jugadors (31€) i entrenadors i
delegats (17€).

3.9. A la comarca del Baix Penedès el centre assistencial per als afiliats a
l’assegurança és la Policlínica Comarcal del Vendrell (Ctra. de Santa Oliva,5153) El Vendrell.
3.10. En el cas d'accident o lesió, els afiliats a l’asseguradora del CEBP hauran de
portar la següent documentació: la fitxa esportiva i el certificat d'accident, que
podeu recollir al Consell Esportiu del Baix Penedès.

4, REGLES DE CAMP
4.1. Abans de l’inici de cada partit, o com a màxim a la mitja part, 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. Qualsevol al·legació es manifestarà signant
l’acta “sota protesta”. Tot i això, però, el partit s’haurà de jugar. En cas que algun
delegat no fes ús d’aquest dret, el Comitè corresponent no acceptarà cap
reclamació posterior en aquest sentit.
4.2. En l' acta dels partits podran constar 14 jugadors.
4.3. En el cas de F-7 veterans, en cada partit entre veterans no podran coincidir dins
el terreny de joc més de dos jugadors majors de 25 i menors de 30 anys. En cas
de partits entre veterans i sènior, no hi haurà limitacions.

5. DISPOSICIONS GENERALS
5.1. En cas de coincidència o possible confusió en el color de l' equipatge , l’equip
visitant que fixi el calendari, té l’obligació de canviar-lo. Les samarretes dels
jugadors hauran d’estar numerades i cada jugador portarà el número que figura
en l’acta arbitral.
L’equip que en el calendari consti en primer lloc és considerat com a local, i té
l’obligació de portar dues pilotes reglamentàries de futbol-7 en bones
condicions, i l’equip visitant, una. En cas de no complir aquesta norma es fixarà
una multa de tres euros cada cop que l'equip reincideixi. El tercer cop de no
complir aquesta normativa, la sanció serà de 15€ a partir d’aquesta.
5.2. Estaran prohibides les pilotes de color: negre, gris, marrí i verd/blau/lila fosc.
5.3. Tots els partits començaran sempre que els equips tinguin un mínim de 5
jugadors inscrits al mateix. Si durant el transcurs del partit algun
dels equips, ja sigui a causa de lesió o d’expulsió, es queda amb menys jugadors
del mínim permès, el partit es donarà com a finalitzat i perdut .
5.4. Si el partit comença amb algun equip amb menys jugadors dels fixats (7 i un
mínim de 5), s’hi podran incorporar a mesura que vagin arribant i en el descans
l’àrbitre consignarà a l’acta les dades d’aquests jugadors. Una vegada
començada la segona part, no s’hi podrà incorporar cap jugador (que no estigui
inscrit a l’acta arbitral). L' incompliment d'aquest punt es sancionarà com
alineació indeguda.
5.5. Per realitzar tant canvis d’hora com de data d’un partit, l’equip interessat d’acord
amb l’equip contrari, portarà al CEBP el full de canvi, o utilitzarà els
disponibles en la nostra pagina web. Serà necessari que hi consti el nom i el
DNI d’algun membre del equip, amb una nova data i hora de realització del partit
(en cas de disposar de camp propi, si no se'n disposa, s’ha de proposar una data
i hora, els quals seran subjectes a la disponibilitat de camp).
El canvi no serà efectiu fins a rebre la confirmació del CEBP.

Per poder ajornar un partit es tindrà en compte el que diu el paràgraf anterior,
avisant per escrit al CEBP amb 3 dies d’antelació abans del començament
del partit. L’equip que sol·liciti el canvi haurà d’abonar 3 euros o se li
descomptarà del fons de fiança.
5.6. Els equips que les dues últimes jornades no juguin els seus encontres , seran
sancionats amb 50 € de multa i se’ls sancionarà amb la pèrdua del partit i 3
punts de la classificació general.
5.7. El partit que estant ajornat no es jugui abans de finalitzar la competició, es
donarà per perdut a l’equip que hagi fet la petició d’ajornament, si el comitè
arbitral fixa una nova data i un dels equips no pugui jugar en aquesta ,se li
donarà el partit com a perdut.
5.8. Si per causes climatològiques o per motius imprevistos s’ha de suspendre o
ajornar un partit, tant els delegats dels equips com l’àrbitre han d’estar d’acord,
essent aquest últim el que ha de prendre la decisió. Una vegada posats d’acord,
l’àrbitre ho farà constar a l’acta, així com els motius, l’organització fixarà la nova
data de realització i aquesta no es podrà canviar. L’equip que no pugui jugar-ho
en la data fixada perdrà el partit.
En el cas de que l'equip local tingui camp propi, d’acord amb l’equip visitant
hauran de fixar una data en 10 dies des del dia que s’havia de disputar el
partit.
Sinó es així el consell esportiu posarà una nova data, si per qualsevol motiu
els equips no poden jugar en aquesta data es donarà per perdut al equip que
no pugui jugar, en cas que siguin els dos equips es donarà el partit com
empatat i es restarà un punt de la classificació general.
5.9. En cas que un partit s’hagi de suspendre un cop començat i calgui reprendre’l
un altre dia, podran jugar tots els jugadors de l’equip, a excepció dels jugadors
sancionats en aquella data.

5.10. Els partits han de començar a l’hora fixada al calendari. Els equips hauran de
presentar les fitxes dels jugadors que disputaran el partit 15 minuts abans del
inici del partit al vestuari arbitral. Quant un equip es retardi en tres ocasions
serà sancionat amb 5 euros de multa.
L’ àrbitre donarà el partit per suspès 5 minuts després de l’hora d’inici fixada
en cas de que les fitxes no estiguin presentades.
5.11. El CEBP, en no disposar d'instal·lacions esportives pròpies i sempre per motius
justificats, podrà suspendre o canviar l’hora i la data dels partits. Per tant, no es
responsabilitza d’aquests canvis imprevistos ni de les despeses i perjudicis que
pugui ocasionar als equips afectats.
5.12. El jugador que faci les funcions de capità haurà de portar un distintiu visible
q

que l’acrediti com a tal.

5.13. Només es podran dirigir a l'àrbitre el capità, el delegat i l'entrenador.

6. COMITÈ DE COMPETICIÓ
ARTICLE 1
El Comitè de Competició és el responsable de jutjar les anomalies que es produeixin
en el transcurs dels partits, i de sancionar-les si ho creu oportú.
La funció del comitè serà:
1.Revisar cada setmana les actes arbitrals i comprovar que els jugadors estiguin
degudament inscrits i amb les fitxes en regla.
2.Sancionar qualsevol incidència durant el transcurs d’un partit.
3.Estudiar tots els recursos presentats pels responsables dels equips.
4.Designar els àrbitres per als partits.
5.Posar dia i hora als partits suspesos o ajornats, en el cas que no ho hagi fet els
responsables dels equips.
6.Les reclamacions aniran acompanyades d’un dipòsit de 3 euros recuperables si
aquesta prospera.
7. Per poder jutjar qualsevol incidència, es basarà en l’acta arbitral i en els
informes emesos pels delegats del CEBP (el.laborats en base a la seva
experiència i, també, pels el.laborats en base als informes que es puguin
sol.licitar als delegats dels equips implicats) .

7. OBLIGACIONS I DEURES DELS DELEGATS
ARTICLE 1
Els delegats dels equips tenen l’obligació de lliurar a l’àrbitre, 15 minuts abans de
l'inici del partit, les fitxes dels jugadors que participaran en aquell partit i estiguin
presents al camp, delegat i entrenador perquè aquest pugui fer l’acta. Durant el
descans del partit li donaran les fitxes dels jugadors que arribin durant la primera part
del partit.
ARTICLE 2
Els delegats dels equips són els responsables que tots els jugadors estiguin al camp
de joc per començar el partit a l’hora fixada en el calendari. S’ha de tenir en compte
que passats 5 minuts de l’hora fixada, l’àrbitre donarà inici al partit, En cas de
no haver-hi el mínim de jugadors tancarà l’acta del partit.
ARTICLE 3
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.
Són els responsables que al camp no hi tinguin accés persones alienes als equips,
així com tampoc als vestidors dels àrbitres i equips, o al voltant del terreny de joc, i
aquests hauran d’estar situats darrere les barreres de límits que hi hagi en el camp
de joc.
També han d’evitar que el públic se situï al passadís per on han de passar els
jugadors, l’àrbitre i els entrenadors.En cas que l'àrbitre ho demani, haurà de
guardar i vetllar per la clau del vestidor d'aquest/a.
Un cop acabat el partit, els delegats acompanyaran l’àrbitre fins al seu vestidor per a
la seva seguretat i, sobretot, per protegir-lo quan hi hagi incidents. En aquest cas els

delegats demanaran protecció a les forces públiques bé a petició de l’àrbitre o per
iniciativa pròpia.
El fet de deixar de realitzar aquestes accions, pot ser motiu d’exclusió de
l’equip de la competició sense dret a reclamar cap dels imports, pagaments i/o
fiances dipositades.
ARTICLE 4
Els delegats dels equips, per tal d’evitar problemes, han d’aconsellar els seus
jugadors que, dintre del terreny de joc, l’únic que es dirigeixi a l’àrbitre sigui el capità,
i sempre amb la correcció adequada.
ARTICLE 5
Poden fer informes amb relació a incidents ocorreguts en partits jugats per altres
equips, sempre que els afectin. El CEBP ha de rebre els informes en un termini
màxim de 48 hores després de l’acabament del partit; passat aquest temps, les
reclamacions no es tindran en compte.
ARTICLE 6
Els delegats poden signar, sota protesta, l’acta del partit (l’àrbitre hi farà constar per
escrit el fet que l’hagi motivat).

8, RÈGIM DISCIPLINARI DE FUTBOL 7
ARTICLE 1
El jugador que en el transcurs d'un partit sigui amonestat dues vegades amb targeta
groga, serà expulsat del terreny de joc i sancionat amb un partit de suspensió i 6
euros de multa a descomptar de la fiança dipositada per l’equip. Aquestes
amonestacions no seran acumulatives.
ARTICLE 2
El jugador que en el transcurs del campionat acumuli quatre amonestacions la
primera vegada; tres la segona, i així successivament, serà sancionat amb un partit
de suspensió i 6 euros de multa per reiteració d’amonestacions a descomptar de la
fiança dipositada per l’equip.
ARTICLE 3
El jugador que en el transcurs d’un partit sigui expulsat amb una targeta vermella
directa no podrà ser alineat fins a conèixer la decisió del Comitè de Competició.
ARTICLE 4
El jugador que en el transcurs d’un campionat sigui sancionat pel seu comportament
violent envers els jugadors de l’equip contrari, àrbitres, delegats i entrenadors, podrà
ser exclòs del campionat.
ARTICLE 5
Quan un jugador en el transcurs d’un partit sigui expulsat, no podrà romandre a la
banqueta ni al voltant del terreny de joc. L’incompliment d’aquest article per part del
jugador serà sancionat amb el doble de partits dels imposats per expulsió, i el
club/equip a què pertany serà sancionat amb una multa de 12 euros.
ARTICLE 6
Quan en el transcurs d’un partit, un jugador sigui expulsat amb vermella directa del
terreny de joc, se li aplicaran les sancions que a continuació es detallen, més 6
euros de multa a descomptar de la fiança dipositada per l’equip.

A) De 2 a 4 partits de suspensió:
Al jugador que durant el transcurs del partit faci una entrada violenta a un contrari.
Aquesta sanció pot ser major si l’entrada és molt violenta amb ànim de lesionar el
contrari.
Al jugador que ofengui i/o insulti els jugadors, els delegats i els entrenadors.

B) De 3 a 5 partits de suspensió:
Al jugador que amenaci i/o provoqui altres jugadors, delegats i entrenadors.
Al jugador que ofengui i/o insulti l’àrbitre.
Al que falti al respecte a un espectador o espectadors, tant amb paraules com amb
males maneres.

C) De 5 a 7 partits de suspensió:
Al jugador que amenaci i/o provoqui l’àrbitre.
Al jugador que inciti o provoqui un altre jugador contra l’àrbitre, jugadors, delegats i
entrenadors, encara que no aconsegueixi el seu objectiu.
Al que provoqui l’animositat del públic.
Al jugador que atempti amb la seva conducta de manera greu contra la disciplina i el
bon ordre esportiu, el respecte als àrbitres, jugadors, delegats, entrenadors i les
normes que ho regulen.
Al jugador, entrenador o delegat que repel·leixi l’agressió de què ha estat objecte.
D) De 7 a 9 partits de suspensió:
Al jugador que en qualsevol circumstància utilitzi mitjans o procediments violents que
atemptin de manera directa la integritat física d’altres jugadors, delegats i
entrenador.
Per intent d’agressió a algun espectador o espectadors, jugadors, delegats i
entrenadors.

E) De 9 a 12 partits de suspensió:
Al jugador que, amb expressions o gesticulacions, inciti el públic en contra de
l’àrbitre, l’entrenador, el delegat o els jugadors de l’equip contrari.
Al jugador que agredeixi a altres jugadors, entrenadors, delegats o espectadors.

F) Sanció a perpetuïtat:
Als jugadors, entrenadors o delegats que intimidin o coaccionin l’àrbitre per obtenir
un resultat predeterminat en un partit.
Al jugador, entrenador o delegat que agredeixi l’àrbitre.
I aquelles altres situacions que es puguin donar no previstes en aquest reglament i
en base a la decisió del comitè de competició.

ARTICLE 8
Si s’alinea un jugador estant sancionat, se li comptarà el doble de partits que tenia
quan se l’havia sancionat i se li aplicaran 12 euros de multa a descomptar de la
fiança dipositada per l’equip.
Per alineació indeguda, (sigui quina sigui la causa) es donarà a l’equip el partit com
a perdut i se li descomptaran tres punts de la classificació general. En cas de
reincidència d’alineació indeguda, l’equip serà expulsat per a la resta del campionat i
se’l sancionarà amb una multa de 30 euros i la pèrdua de tots els drets.
ARTICLE 9
Quan un equip no faci acte de presència en el terreny de joc per jugar un partit
sense cap tipus de justificació, se’l sancionarà amb la pèrdua del partit, una multa de
25 euros i se li descomptaran tres punts de la classificació general. (12 euros es
destinaran a les despeses de l'altre equip)
L’equip que estigui present en el camp, i per qualsevol motiu no vulgui jugar el partit,
serà sancionat amb la mateixa sanció que determina el punt anterior.

Quan un equip no es presenti, dues vegades, a jugar un partit sense motius
justificats, serà exclòs de la competició i perdrà tots els drets.
Quan un equip es presenti a jugar un partit amb menys jugadors del mínim permès,
se’l sancionarà amb la pèrdua del partit i 5 euros de multa.
ARTICLE 10
Quan els dos equips rivals pel seu compte i risc acordin ajornar un partit sense
comunicar-ho al Consell Esportiu, s’admetrà el partit com a jugat amb el resultat
d’empat a zero gols, se’ls sancionarà amb una multa de 35 euros i es descomptaran
a cadascun dels equips quatre punts de la classificació general.
ARTICLE 11
A l’hora d’imposar sancions, el Comitè de Competició haurà de tenir en compte l’acta
arbitral i els annexos i reclamacions dels equips presentats per escrit.
Tots els equips disposen d’un termini de cinc dies, a comptar des de la data de la
comunicació, per interposar els recursos que consideri oportuns, així com els
raonaments en què fonamenten la petició concreta que formulin.
El fet d’interposar recurs contra una resolució no comporta l’anul·lació de
l’esmentada resolució, sinó que s’ha d’esperar la decisió del Comitè d’Apel·lació.
ARTICLE 12
Per al bon funcionament del campionat, el Consell Esportiu es reserva el dret de
modificar la normativa, prèvia comunicació als participants a la competició.
Per a qualsevol incidència que es produeixi i no estigui recollida en aquesta
normativa, es tindrà en compte el que determini el Reglament de la Federació
Catalana de Futbol.

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Consell Esportiu del Baix Penedès
Carretera Sant Vicenç 71-79
43700 El Vendrell
Tel.: 626 14 13 22 - 618 68 32 56

competiciocebp@gmail.com
Pàgina web: www.cebp.cat
E-mail:

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dilluns a dijous DE 16 H A 20 H

