XVI TORNEIG D’ESTIU F7
UD CASSÀ - Estiu 2019
Reglament del Torneig
FORMAT DEL TORNEIG
Comitè Organitzador
El XVI Torneig d’Estiu de Futbol 7 està organitzat per la Unió Deportiva Cassà, i es regirà
segons les normes de la Federació Catalana de Futbol.
El Torneig es celebrarà entre el 19 de Juny i el 2 d’agost de 2019.
Cada dia de competició hi haurà un delegat/da responsable a les instal·lacions del torneig;
representant de la Organització i del Comitè de Competició.
(*) Si els horaris ens ho permeten, ens reservem el dret de finalitzar el torneig el divendres 26 de juliol.

Categories i grups
A Sènior: Nascuts abans de 2005. Màxima categoria amb jugadors i equips de major nivell, a
criteri de l’organització i d’acord amb la classificació d’anys anteriors.
B Sènior: Nascuts abans de 2005. Jugadors i equips competitius, a criteri de l’organització i
d’acord amb la classificació d’anys anteriors.
C Sènior: Nascuts abans de 2005. Jugadors de categoria cadet i/o equips de menys nivell,
que volen gaudir de la pràctica esportiva del futbol.
D Veterans: Nascuts abans de 1985.
E Infantil: Nascuts entre l’any 2005 i 2008. Jugadors de categoria aleví i infantil.
F Femení: Categoria femenina.
(*) L’organització es reserva el dret de canviar un equip de grup, si així ho creu necessari.

Sistema de competició
Cada grup disputarà dues fases: una fase de classificació i una fase final.


Fase de Classificació: Tots els equips de cada grup juguen entre ells en un sistema
de lliga (a una o dues voltes, segons número d’equips). Segons les inscripcions, hi ha la
possibilitat de fer diferents grups per categoria.



Fase Final: Eliminatòries entre els millors classificats de cada grup. Segons nombre
d’equips i categoria, pot variar el criteri d’encreuaments; s’especificarà un cop
confeccionat el calendari de competició.

Premis
GRUP A Sènior: Campió (Trofeu + 500 € + Inscripció de l’edició del 2020) /
Subcampió (Trofeu + 250 €).
GRUP B Sènior: Campió (Trofeu + 400 € + Inscripció de l’edició del 2020) /
Subcampió (Trofeu + 200 €).
GRUP C Sènior: Campió (Trofeu + 300 € + Inscripció de l’edició del 2020) /
Subcampió (Trofeu + 150 €).
GRUP D Veterans: Campió (Trofeu + 200 € + Inscripció de l’edició del 2020) /
Subcampió (Trofeu + 100 €).
GRUP E Infantil: Campió (Trofeu + 200 € + Inscripció de l’edició del 2020) /
Subcampió (Trofeu + 100 €).
GRUP F Femení: Campió (Trofeu + 250 € + Inscripció de l’edició del 2020) /
Subcampió (Trofeu + 100 €).
Premis individuals a màxim golejador i a porter menys golejat
Pels jugadors/es que juguin amb més d’un equip, només comptabilitzaran per a aquests premis
individuals els números obtinguts amb l’equip de major categoria.
(*) L’organització es reserva el dret d’oferir i/o sortejar diferents obsequis entre tots els equips i els
participants del torneig.

SOBRE EL TORNEIG
Documentació / Inscripció
Cada equip haurà de presentar a la organització el full d’inscripció oficial firmada, amb un llistat
de les dades degudament omplertes (nº dorsal + Noms i Cognoms + DNI + data de naixement)
dels integrants de l’equip (jugadors/es + delegat).
Cal adjuntar en aquest full una fotocòpia dels documents que permeten identificar l’edat i la
imatge (fitxa federativa FCF, DNI, passaport, etc.) de cada un dels participants en els equips.
Abans d’iniciar el torneig, es comprovaran els documents per tal de que totes les inscripcions
compleixin amb els requisits. Si les circumstàncies ho requereixen, la organització podrà
revisar-los en qualsevol moment.
És obligatori que cada equip tingui un delegat/da (exposat al mateix reglament del torneig) que
pot ser el mateix capità, un altre jugador/a o una persona aliena als membres de l’equip.
Qualsevol jugador/a podrà jugar amb un màxim de dos equips diferents, sempre i quant
aquests dos equips no competeixin a la mateixa categoria. Tampoc s’acceptarà cap inscripció
que infringeixi la normativa establerta sobre els límits d’edat per a cada categoria.

El termini d’inscripció de jugadors/es quedarà definitivament tancat el 5 de Juliol de 2018,
essent també l’últim dia per a realitzar noves incorporacions, sempre i quant s’avisi a la
organització i es tramiti la documentació corresponent.



Per aquest període extra d’inscripció del 19 de juny al 5 de juliol, els equips no podran
afegir cap jugador/a que ja hagi estat inscrit en el torneig en qualsevol altre equip d’una
categoria igual o superior.



Si a data 5 de juliol els equips no estan al corrent de pagament per la totalitat de la
inscripció, la organització es reserva el dret de prendre les mesures que cregui adients,
poden arribar a la expulsió de la competició.

(*) Només en cas de lesió greu i/o circumstància especial justificada, es podrà donar de baixa a un
jugador/a i incorporar-ne un altre fora de termini, amb la confirmació de la organització.

Número de jugadors/es
En els grups sènior A, B, C i F, cada equip ha d’inscriure un mínim de 7 jugadors/es, i un màxim
de 15 jugadors/es. Els casos excepcionals del grup D es regulen pel “permís especial” explicat
en aquest reglament.
Per al equips del grup E, el màxim de persones permeses a inscriure és 12, + 1 delegat/a
responsable major de 18 anys; present a tots els partits de l’equip.
Durant els partits només poden participar en el camp 7 d’aquests jugadors/es, un del qual n’és
el porter.
Es disputaran els partits sempre i quant els dos equips comptin amb un mínim de 5 jugadors/es
al terreny de joc. Els jugadors/es de cada partit han de ser sempre els mateixos prèviament
inscrits.
La resta completen la banqueta, on només hi poden estar les persones (jugadors/es,
entrenadors/es, delegats/des...) prèviament allistades a la fulla d’inscripció.

Terreny de joc
El torneig es disputarà al Camp Municipal de Cassà de la Selva, on hi competeixen els equips
de la UD Cassà durant el curs. Al ser una competició de futbol 7, es compten amb dos camps
simultanis de gespa artificial.

Equipació
Cada equip ha de disposar d’una equipació igual –a excepció del porter– i numerada per a tots
els seus jugadors/es.
Si abans de començar un partit entre dos equips l’àrbitre considera que els colors de les
equipacions no permet diferenciar-se, la organització prestarà pitralls d’un altre color a l’equip
que figura com a visitant.

Totes les camisetes hauran d’estar degudament numerades, d’acord amb la relació de dorsals
presentada a la fulla d’inscripció. Cal que aquests coincideixin amb els jugadors/es
corresponents, i que en cada partit duguin el mateix dorsal.
En cas d’infringir la relació de dorsals amb els membres de l’equip, cal advertir de que les
anotacions arbitrals determinaran sempre el dorsal de la fulla d’inscripció a qui s’aplica la
sanció, la infracció o el gol. En cap cas es modificaran.

Pilotes
Abans de començar el torneig, la organització donarà dues pilotes reglamentàries a cada equip
participant. Aquestes s’hauran d’utilitzar al llarg de tot el torneig, ja que no se’n facilitarà cap
més durant els partits. El conjunt que perdi o es quedi sense pilotes, haurà de comprar-ne de
noves –a l’organització– al preu que s’estipuli.

Programa de joc / Horaris
El programa de joc previst per a disputar els partits de les diferents categories és de dilluns a
divendres (de 19 de Juny a 2 d’Agost), dins l’horari de camp disponible entre les 18.00 h i les
00.00 h.
(*) L’organització es reserva el dret de fer canvis en el programa de joc, tant en els camps com en els
seus horaris. En qualsevol cas, s’avisarà sempre als responsables dels equips afectats.

Àrbitres
Els àrbitres del XV Torneig d’Estiu de Futbol 7 pertanyen a Comitès Nacionals d’Àrbitres, i
seran designats per la mateixa Federació Catalana de Futbol en totes les categories i grups.
Les seves decisions són inapel·lables.

Reclamacions
Les protestes, reclamacions o al·legacions –referents a incidències durant el torneig i/o
sancions dels partits– les haurà d’entregar el delegat/da de l’equip a la organització via online, a
través
de
l’apartat
web
corresponent
“SANCIONS
i
AL·LEGACIONS”
(http://udcassa.cat/futbol7/sancions-i-allegacions/).
El termini per a presentar-les és de 24h després de la finalització de cada partit de la jornada.
No s’admetran protestes en motiu d’arbitratge.

Comitè de Competició
Els assumptes sobre incidències exemptes de reglament, protestes i reclamacions les tramitarà
el Comitè de Competició. Les seves resolucions per escrit són definitives, sense opció
d’apel·lar ni modificar.

Responsabilitats i Assegurances
La UD Cassà no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis dels participants, així com la
pèrdua d’objectes personals (robatoris o altres circumstàncies) o lesions. En aquests casos, els
participants hauran de prendre les seves mesures personals (CAP habitual, assegurança
personal...). Els equips, en el moment de sol·licitar la seva inscripció, manifesten que els seus
jugadors/es estan físicament aptes per a l’esdeveniment. L’organització refusa qualsevol
responsabilitat sobre els danys que els participants poden ocasionar durant la competició; tant
a ells mateixos com a tercers.

NORMATIVA DE JOC
Durada dels partits
Tots els partits seran de dues parts de 25 minuts. En el descans hi haurà canvi de camp i uns
breus minuts de repòs.
(*) L’organització està autoritzada a modificar o alterar la durada dels partits i l’horari si les
circumstàncies ho requereixen.

Substitucions
Les substitucions es poden realitzar sense límit, sempre i quant es compleixin les condicions
següents:


Obligatorietat d’autorització per part de l’àrbitre.



Entrar pel centre del camp i en el moment que el joc estigui aturat.



Entrar al camp, després de que el jugador substituït n’hagi sortit.

Si per motius de lesió, sanció o expulsió, l’equip no pot realitzar cap més substitució i queda
amb un nombre inferior de 5 jugadors/es al camp, el partit no continuarà. L’equip que ha
motivat la suspensió perd automàticament el partit per 3 a 0, o pel resultat que hi hagués en
aquell moment si la diferència de gols fos més favorable a l’equip guanyador.

Infraccions / Sancions
Sancions i amonestacions per infracció en el torneig, que afecten als jugadors/es:


Un jugador/a que incompleixi la normativa d’inscripció i jugui en més d’un equip de
forma no reglamentària, serà exclòs automàticament del torneig.



Dues targetes grogues en un mateix partit suposa l’expulsió del jugador/a durant el
mateix partit, sense acumular sanció per al següent.



Una targeta vermella directa corrent –si no és per una acció greu antiesportiva
(aleshores expulsió del torneig)– suposa 1 partit de sanció, o els que decideixi el comitè
arbitral i de competició.



La targeta vermella per una acció greu antiesportiva (baralla, agressió, danys materials...)
pot comportar l’expulsió definitiva del jugador/a en el torneig.

(*) El Comitè de Competició pot incrementar les sancions, d’acord amb els expedients que s’elaborin
de cada partit segons l’acte arbitral. Aquest acte és la única referència vàlida de representació.
Sancions i amonestacions per infracció en el torneig, que afecten directament a l’equip:


Els equips han de preparar-se al camp 15 minuts abans de disputar-se el partit. En cas
de retard, s’estableix un màxim de 15 minuts d’espera posterior a l’horari de partit. Si
finalment no es presenta, l’equip perd per una diferència de 3 a 0.
La reincidència d’absència comportarà, a més, la sanció de tres punts menys per a
l’equip infractor.
Al tercer partit no presentat, l’equip serà exclòs del torneig i perdrà tots els seus
drets.



Els incidents antiesportius protagonitzats pels jugadors d’un equip poden comportar
sancions a tot l’equip, fins a l’expulsió del conjunt de la competició.



L’alineació indeguda –referent a la normativa d’inscripció i nombre de jugadors/es– pot
comportar sancions individuals, i a tot l’equip.

El delegat del Comitè d’Organització, juntament amb els àrbitres, vetllaran en cada jornada pel
degut compliment de les sancions imposades, a tots els efectes i en qualsevol moment del
transcurs de la competició.

Puntuació
En totes les categories, la puntuació per a les lligues de les fases de classificació és de:


3 punts per partit guanyat.



1 punt per partit empatat.



0 punt per partit perdut.

Criteris de classificació
En cas d’empat de puntuació entre dos equips de la mateixa categoria:


Diferència de gols particular.



Diferència de gols general.



Número de gols a favor.



Equip més jove.



Per sorteig

En cas d’empat de puntuació entre més de dos equips:


Puntuació aconseguida entre els partits jugats entre els equips implicats.



Diferència de gols dels partits jugats entre els equips implicats.



Número de gols a favor dels partits jugats entre els equips implicats.



Diferència de gols general.



Número de gols a favor a la classificació general.



Equip més jove.



Per sorteig.

Llançament de penals
Sempre que sigui necessari, el llançament de penals es realitzarà d’acord amb les regles de la
FIFA per a la categoria E. És a dir –en totes les categories del torneig (A, B, C, D, E, F)– els
equips llançaran una tanda de 3 penals, d’un en un alternadament. Si continuen empatats, es
passarà a la “mort sobtada” (llançar fins que un equip marqui i l’altre falli).
Només els jugadors/es que estan en el camp al final del partit poden participar en el llançament
de penals, i cada un d’aquests serà llançat per un jugador/a diferent.
Només després de que cada un dels integrants dels equips hagi llançat un penal, es podrà
reiniciar la volta de llançaments repetint els jugadors/es. Tots els membres dels equips –
excepte porters i els llançadors particulars– han de romandre al mig del camp.

NOTES
Permisos especials
En la categoria D (veterans) els equips podran inscriure un màxim de 18 membres, a diferència
del màxim de 15 de la resta de categories.

Informacions / Actualitzacions
Tota la informació del torneig es publicarà a l’apartat de “FUTBOL 7” de la pàgina web del club
www.udcassa.cat/futbol7. Allí hi figuraran els calendaris, el reglament, els equips de cada grup, els
resultats, les sancions i les classificacions.
Les actualitzacions i les informacions del torneig es publicaran renovadament en un termini de
24h-48h després de la finalització de cada partit de jornada.
És responsabilitat dels equips (delegat, capità, jugadors/es...) visitar regularment la web i/o el
taulell d’anuncis de les oficines del club, per assabentar-se de qualsevol incidència o
modificació.

Modificació
Qualsevol circumstància que no hagi quedat esmentada en el reglament, és competència
exclusiva i responsabilitat de l’organització. Les seves decisions seran inapel·lables, reservant-se
el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar les regles segons els seus criteris i les necessitats
del torneig.
La UD Cassà es reserva el dret a modificar aquestes normes en benefici de la competició.

Comitè d’Organització
UD CASSÀ

