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LLIGUES FUTBOL 7 – CURS 20152015-2016

1 - INFORMACIÓ GENERAL___________________________________________________________________________________________________________

LLIGUES COMARCAL DE FUTBOL 7
Data de l’Activitat

Del 10/11 d’octubre de 2015 al 9/10 de maig de 2016
Caganius: nascuts/des en els anys 2010 i 2011.
Prebenjamí 1r any: a l’any 2009.
Prebenjamí 2n any: a l’any 2008.

Categoria convocada
Benjamí Promoció: a l’any 2007.
Benjamí Preferent: : a l’any 2006.
Aleví: a l’any 2004 i 2005.

2 - NORMATIVA_____________________________________________________________________________________________________________________
2.1 Condicions de participació
Per poder prendre part a la Lligues de Futbol 7 els esportistes, entrenadors i delegats inscrits han d’estar en possessió de la corresponent llicència
d’esportista dels JEEC 2015-2016.
Els/Les esportistes han de participar a la categoria que els correspon pel seu any de naixement. Es permet la participació d’esportistes en una categoria
immediatament superior, en aquests casos s’haurà de presentar l’autorització dels pares al consell esportiu corresponent (Document 1: Full autorització
categoria superior)
Quan una entitat tingui més d’un equip a la mateixa categoria es podran barrejar màxim dos jugadors
jugadors sempre i quan el partit no es jugui el mateix dia.
Només es podran pujar jugadors de la categoria immediatament inferior.
- En casos excepcionals:
Es permetrà fer jugar esportistes d’un any més en la categoria (sempre que no tinguin equip de categoria superior), amb un màxim de 2 jugadors
per equip.
equip
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2.2 Inscripcions
Les inscripcions tant dels equips com dels jugadors es faran a mitjançant l’aplicació de la pàgina web del Consell Esportiu de l’Alt Empordà , abans del dia
25 de setembre de 2015.
2015
Quotes d’Inscripció
d’Inscripció
Desglossament de la quota d’inscripció CAGANIUS :
•

10,00 € inscripció jugador ( 4,00 € assegurança + 6,00 € inscripció )

•

18,00 € inscripció entrenador ( assegurança + inscripció )

•

18,00 € inscripció delegat ( assegurança + inscripció )

Desglossament de la quota d’inscripció PREBENJAMÍ COMARCAL:
•

16,00 € inscripció jugador ( 4,00 € assegurança + 12,00 € inscripció )

•

18,00 € inscripció entrenador ( assegurança + inscripció )

•

18,00 € inscripció delegat ( assegurança + inscripció )

Desglossament de la quota d’inscripció BENJAMÍ COMARCAL:
•

16,00 € inscripció jugador ( 4,00 € assegurança + 12,00 € inscripció )

•

18,00 € inscripció entrenador ( assegurança + inscripció )

•

18,00 € inscripció delegat ( assegurança + inscripció )

Desglossament de la quota d’inscripció ALEVÍ COMARCAL:
•

19,00 € inscripció jugador ( 4,00 € assegurança + 15,00 € inscripció )

•

18,00 € inscripció entrenador ( assegurança + inscripció )

•

18,00 € inscripció delegat ( assegurança + inscripció )
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ARBITRATGES
•

60,00 € per partit tutor i camp per les trobades de Caganius.

•

25,00 € per partit categoria Benjamí i Prebenjamí

•

36,00 € per partit categoria Aleví.

Inscripció de jugadors:
jugadors fins el 3 d’octubre. Cada club ha d’inscriure els equips amb els quals vol participar i formalitzar les inscripcions dels jugadors,
entrenadors i delegats virtualment a través del programa de gestió. S’aprofitaran les dades ja registrades al web, només s’hauran d’entrar les dades
noves, per tant tots els certificats de CIATE o titulacions convalidades.
Recollida de documentació:
documentació fins el 2 d’octubre. Només per als nous jugadors.
S’ha d’aportar obligatòriament la documentació corresponent dels nous jugadors, es pot fer arribar via mail, whatsapp o fotocòpia.

- Certificat mèdic o revisió mèdica ( Aconsellable)
- CATSALUT
Lliurament de Fitxes:
Fitxes del 28 de setembre al 9 d’octubre a les oficines del Consell Esportiu (al Pavelló Municipal de Llers o a les oficines de joventut i
esports del Consell Comarcal). Cal que ens comuniqueu on voldreu recollir les fitxes.
1r pagament. Abans del 30 d'octubre.
d'octubre Inclou: fitxes formalitzades i arbitratges primera lliga (segons calendaris preparats prèviament). (D’octubre a
gener).
2n pagament. Abans del 15 de gener.
gener Inclou: fitxes formalitzades posteriorment i arbitratges restants (segons calendaris preparats prèviament). (De
febrer a Maig)
3r pagament: Abans del 13 de maig.
maig Inclou: fitxes noves.
MOLT IMPORTANT:
El pagament s’haurà de realitzar un cop rebuda la factura del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
El pagament es realitzarà a La Caixa al número de compte:
compte: ES26 21002100-00130013-7171-0200973966;
0200973966 en el rebut bancari
cal que hi consti el nom de l’entitat que efectua el pagament
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2.3 Horaris dels partits / ajornaments de partits
Tots els partits s’hauran de disputar en dissabte o diumenge entre les 10.00h i les 13.00h i entre les 15.00h i les 19.00h.
La modificació del dia, de l’horari i/o del terreny de joc d’un partit es podran fer sense conformitat de l’equip contrari, fins a una setmana abans, per tant
a les 12:00h del divendres de la setmana anterior. En cas de superar aquesta data, s’haurà de comunicar a l’equip visitant i al responsable del Consell
Esportiu a tot estirar el dimecres abans de la seva disputa, a les 12:00h màxim,
màxim notificant-ho per telèfon a l’equip visitant i per correu electrònic
(coordinador@cealtemporda.org) al Consell Esportiu.
Procediment:
Emplenar el full corresponent de modificació de partit, la nova data i la conformitat expressa de l’equip contrari. (Document 2: full d’ajornament de partit).
En cas de pluja o mal temps imprevist abans de l’inici, caldrà que els dos club es posin en contacte amb el responsable del Consell Esportiu de l’Alt
Empordà per a la suspensió del partit; amb un termini mínim de 1 hora abans de la convocatòria per poder avisar l’equip contrari i el tutor de joc.
En el cas de que durant el partit es posi a ploure, serà necessària la presència dels entrenadors o delegats que hauran d’emplenar l’acta i en l’apartat
d’observacions, si és possible, hauran de fixar nova data i hora de celebració. Cal dir, però, que qui pren la decisió final sobre la suspensió d’un partit és
el TUTOR DE JOC.
Si es pot preveure l’ajornament del partit en cas de circumstàncies climatològiques extraordinàries, serà l’equip de casa qui s’encarregarà de trucar a
l’equip contrari i al CEAE, per poder avisar al tutor de joc
Per altres situacions extraordinàries, serà el CEAE qui prendrà la decisió de suspendre la jornada i avisarà els equips amb antelació.

2.4 Delegats de Camp
Els delegats de camp hauran de tenir cura de les següents funcions: rebre els equips i àrbitres, oferir-los un vestidor i tenir les instal·lacions en condicions
adients per poder jugar, material mínim necessari (banquetes, pilotes d’escalfament...) i procurar que la jornada es desenvolupi amb tota normalitat. El
delegat de camp haurà de presentar-se a les instal·lacions com a mínim 30 minuts abans de l’inici del partit.
En el cas que no hi hagi delegat de camp, farà aquesta funció l’entrenador o delegat d’equip.
IMPORTANT: Tenir les fitxes preparades del seu equip, a poder ser en un classificador, amb els números dels jugadors, per facilitar la revisió de fitxes als
tutors de joc. Almenys 20 minuts abans de l’inici del partit, han d’entregar les claus del vestuari del Tutor de Joc i finalment, acompanyar al tutor de joc
als vestuaris si s’escau.
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2.5 Tutors de Joc
Els Tutors de Joc seran obligatoris per a totes les categories (Prebenjamí de primer any , Prebenjamí de segon any, Benjamí Promoció, Benjamí Preferent i
Aleví) i seran designats pel Consell Esportiu.
El preu de l’arbitratge serà de 60,00 per tutor i camp en les trobades de Caganius, de 25,00 per partit en les categories Benjamí i Prebenjamí, i de 36,00
per partit en la categoria Aleví, que es pagaran segons s’informa a l’apartat 2.2 de la normativa.
En el cas de que algun
algun Tutor de Joc no es presentés en un partit, aquell partit no es cobrarà al club/entitat, i el següent partit que es jugui a casa tindrà
una bonificació del 50%.
2.6 Comitès d’Organització i Competició
El Comitè d’organització dels JEEC a l’Alt Empordà estarà format per:
1- Pere Giró Fàbrega (President)
2- Alex Terés Cordón
3- Irina Aymerich Pérez
4- Tonyi Martínez Ibáñez (Secretari)
El Comitè de Competició dels JEEC a l’Alt Empordà estarà format per:
1- Joaquim Ferrer Sala (President)
2- Alex Terés Cordón
3- Irina Aymerich Pérez
4- Jordi Vidal Salvador
5- Dolors Viñolas Campasols (Secretari)
Aquest actuarà d’ofici o a instància de part de l’entitat afectada si presenta al·legacions o reclamacions, com a màxim 48 hores després de la finalització
de la jornada. Contra la decisió del Comitè de Competició es podrà interposar recurs davant de la comissió directiva del Consell Esportiu de l’Alt Empordà,

LLIGUES FUTBOL 7 – CURS 20152015-2016
en el termini de vuit dies hàbils a comptar de la notificació de la decisió. Contra la resolució de la comissió directiva es podrà interposar recurs al Comitè
de Competició del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
2.7 Aspectes Tècnics
a) Sistema de competició:
a. Lligues Comarcals de Futbol 7
•

El sistema de competició generalitzat serà el de realització de dues fases, amb l’objectiu de distribuir els equips pel seu nivell tècnic (una
fase prèvia, a una volta, i la regular, a doble volta amb els nivells programats prèviament).

•

La fase prèvia se celebrarà generalment al llarg del primer trimestre de curs, i la fase regular (nivells), a partir del segon i tercer trimestre.

•

El Consell Esportiu confeccionarà grups únics en el cas que el nombre d’inscrits sigui insuficient. És a dir, perquè puguin confeccionar-se
diversos grups hi ha d’haver un nombre suficient d’equips per a cadascuna dels grups.

b. Circuit i trobades de Caganius
•

El sistema de joc serà a través d’un calendari de partits cada quinze dies.

•

Es realitzaran 4 trobades de caganius
o

23 de gener

o

20 de febrer

o

12 de març

o

16 d’abril

b) Dates de competició
a. L’Inici de les lligues serà el 10 d’octubre de 2015, i s’acabarà la temporada el 22 de maig de 2016.
b. L’inici del circuit de Caganius serà el 24 d’octubre de 2015 i acabarà el 3 d’abril de 2016.
c.

Dates no assignables
Desembre de 2014: 5 i 6; 26 i 27
Gener de 2016: 2 i 3
Febrer de 2016: 6 i 7
Març de 2016: 26 i 27
Abril de 2016: 30
Maig de 2016: 1
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c)

Reglament Futbol 7
Els punts que no quedin especificats en aquesta normativa, s’aplicarà el Reglament de la Federació Catalana de Futbol 2015-2016.

d) Retirada voluntària de la competició
competició
•

Una vegada confeccionat el calendari pertinent, però no iniciada la competició, l'equip que es retiri serà sancionat amb 60€ de multa. Si la
competició és pel sistema de lliga, es considerarà com si l'equip no hagués pres part a la lliga.

•

Si un equip es retira d’una competició ja començada, es produirà automàticament l’anul·lació dels resultats de tots els partits en els quals hagi
participat, a no ser que la retirada es produeixi en l’inici de la 2a volta. En aquest cas es mantindran els resultats de la 1a volta. L’entitat a la que
pertany aquest equip retirat serà sancionat amb una multa de 100€.

e) Retirada del Terreny de Joc
Si un equip es retira començat el partit, sense causa justificada, les sancions són:

f)

•

Perdre el partit per 3-0.

•

Pagar l’arbitratge del partit.

•

Es sancionarà l’entitat amb una multa de 50€.

Incompareixença
Cal que tots els equips es presentin a la instal·lació, com a mínim, 15 minuts abans de l'inici del partit. El tutor de joc tancarà l’acta 15 minuts més
tard de l'hora d’inici. L'equip que no es presenti a un partit a l’hora marcada en el calendari o que es presenti amb un número insuficient de jugadors,
serà sancionat de la següent manera:
•

Pèrdua del partit pel resultat de 3-0, pagament de la totalitat de l'Arbitratge i una sanció econòmica de 20€.

•

En cas de dues incompareixences seguides o tres alternes a la mateixa temporada, l'equip serà sancionat amb l'exclusió de la competició
per tota la temporada, i una sanció econòmica de 50€.

•

El Comitè de Competició podrà valorar les explicacions que l'equip no presentat li comuniqui per escrit en el termini de 72 hores després de
la data de celebració del partit. Si es demostra que la incompareixença és justificada, el Comitè de Competició procedirà a la repetició del
partit, o a la pèrdua del partit a l’equip NO Presentat, sense sanció, i sense que li computi a efectes de reincidència.

•

En cas que no es presenti cap dels dos equips sense causa justificada, es donarà el partit per perdut a tots dos equips i se’ls aplicarà la
sanció previstes en aquest apartat.
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g) Falta de jugadors
• El temps d’espera perquè es presenti un equip és de 15 minuts; passats aquests, l’àrbitre donarà per tancada l’acta i el fet de no presentar-se
comporta la pèrdua del partit de 5 a 0 i un punt de sanció a la classificació general.
•

Si un equip es presenta amb un número inferior a 5 jugadors per començar el partit o 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 3-0 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 conta a l’acta del partit. Tots els gols
realitzats per l’equip infractor quedaran anul·lats.

h)

Suspensió
Suspensió
•

Si per causes meteorològiques 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 pres l’acord, el tutor de joc ho farà constar a l’acta així com els
motius en cas d’haver iniciat el partit.

•

El club Local té una setmana per fixar dia i hora per la realització del partit.

•

Si es suspèn un partit una vegada ha començat, es reprendrà el partit en una nova data de mutu acord entre els clubs i la despesa del tutors de
joc, anirà a mitges entre aquets dos.

i)

Ajornament d’un partit:
Quan un equip hagi d’ajornar un partit, haurà de seguir el següent procediment:
•

Emplenar el full corresponent d’ajornament de partits segons les condicions de tramitació següents:

•

Necessitat de conformitat expressa de l’equip contrari, en els casos indicats.

•

Presentar l’imprès com a màxim el dimecres anterior a la celebració del partit fins a les 12 h. S’ha de tenir en compte que en els partits que
es juguin entre setmana, el canvi s’ha de formalitzar el dimecres de la setmana anterior, tenint en compte que les designacions arbitrals es
realitzen de dijous a dijous previ a la jornada.

•

Comunicar, en el moment de la presentació de l’ajornament del partit, el nou dia i hora de celebració de l’esmentat partit. En cas contrari, en
el moment de tramitar el canvi, el partit es fixarà automàticament en les jornades previstes de recuperació de partits.

•

En cas de pluja, serà necessària la comunicació entre entrenadors o delegats els quals hauran de fixar nova data i hora de celebració.
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•

Tots els partits de la primera volta s’hauran d’haver jugat o haver-se’n fixat la data abans de l’inici de la segona volta. En cas contrari, ambdós
equips perdran el partit si no hi ha causa imputable a un d’ells.

•

Es demana a les entitats que tinguin en compte de racionalitzar els horaris dels seus partits per tal de facilitar la presència del menor nombre
de tutors de joc a la mateixa seu.

•

El canvi es considerarà efectivament tramitat pel comitè organitzador, una vegada el canvi s’hagi comunicat als dos equips implicats i el partit
surti actualitzat en el calendari.

j)

Infraccions (podran ser sancionades en partits i econòmicament).
1 Infraccions dels participants
Article 11: Infraccions lleus
•

Conductes que alterin el desenvolupament normal d’un partit.

•

Comportament de manera desconsiderada durant els partits.

•

Actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes dels àrbitres i el personal de l’organització.

Article 12: Infraccions greus
•

Insults i ofenses als participants o a qualsevol persona relacionada amb la competició.

•

La manca de cooperació en el bon funcionament de l’esdeveniment.

•

La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Article 13: Infraccions molt greus
•

Les agressions als tutors de joc, jugadors, públic, tècnics i qualsevol persona relacionada amb la competició.

•

Les intimidacions o les coaccions a qualsevol participant en l’esdeveniment esportiu.

•

El joc violent o perillós.

•

La desobediència de les ordres dels tutors de joc i membres de l’organització.

•

L’incompliment de les sancions imposades per faltes greus.

•

La realització de danys de les instal·lacions i el mobiliari o equipaments esportius.

•

La participació en baralles o desordre públic en el recinte esportiu o en els seus voltants.
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2 Infraccions dels equips
Article 14: Infraccions
•

L’alineació indeguda.

•

La incompareixença no justificada de qualsevol dels equips. S’entendrà com incompareixença quan l’equip no està en condicions de
començar el partit, a l’hora prevista.

•

La retirada d’un equip una vegada hagi confeccionat el calendari.

•

La manipulació de qualsevol document acreditatiu que formi part de la competició.

3 Sancions
Article 15: Correspon a les infraccions greus
•

La retirada de l’equip a la competició per conductes que alterin el desenvolupament normal de la competició.

•

Pèrdua del partit per alineació indeguda.

•

Retirada de l’equip per manipulació de documents.

•

Pèrdua del partit per la incompareixença d’un equip.

Article 16: Correspon a les infraccions molt greus
•

La suspensió o la inhabilitació, d’activitats organitzades pel consell, per un període de 1-3 anys.

•

La inhabilitació a perpetuïtat.

4 Procediments disciplinaris i de competició
Les infraccions de regles de joc, competició o conducta esportiva constitutives de falta lleu o greu dins de l’àmbit disciplinari, es poden tramitar
segons el procediment d’urgència establert en la present legislació.
3 –LLICÈNCIES ESPORTIVES I ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS________________________________________________________________________________
D’ACCIDENTS________________________________________________________________________________
Tots els participants a la Fase Comarcal de Futbol 7 de l’Alt Empordà curs 2015- 2016 hauran de tenir el carnet d’esportista degudament tramitat; i seran
beneficiaris de la pòlissa d’assegurança que té concertada el Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Per tal d’inscriure’s correctament i poder tramitar la fitxa, tots els jugadors, entrenadors, àrbitres... han de presentar el seu codi de CATSALUT.
En cas d’accident, s’haurà de seguir el protocol d’actuació (Document 3: full protocol d’actuació).
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4 – ALTRES DADES D’INTERÈS_______________________________________________________________________________________________________
El Consell Esportiu de l’Alt Empordà pot modificar discrecionalment aquesta Normativa Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les
activitats dels JEEC, i seran els responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que no estiguin contemplades en aquesta
Normativa Tècnica.

CATEGORIES
COMARCAL
CAGANIUS

PREBENJAMÍ

BENJAMÍ

ALEVÍ

10,00 €

16,00 €

16,00€
16,00€

16,00€
16,00€

INSCRIPCIÓ ENTRENADOR

18,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

INSCRIPCIÓ DELEGAT

18,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

INSCRIPCIÓ JUGADOR

ARBITRATGE
RETIRADA VOLUNTÀRIA COMENÇADA LA COMPETICIÓ
RETIRADA VOLUNTÀRIA DE LA COMPETICIÓ UN COP CONFECCIONAT EL CALENDARI

60,00€
60,00€ / Tutor i Camp

25,00 €
100,00 €
60,00 €

INCOMPAREIXENÇA EN 1 PARTIT SENSE AVISAR

20€
20€ + Cost Arbitratge

INCOMPAREIXENÇA EN 2 PARTITS SEGUITS O MÉS

50€
50€ + Cost Arbitratge

RETIRADA DEL TERRENY DE JOC

50€
50€ + Cost Arbitratge

NO ARRIBAR A L’HORA DEL PARTIT I COMENÇAR MÉS TARD

20€
20€ + Cost Arbitratge

36,00 €

