LLIGA DE FUTBOL SALA DE VALLS
TEMPORADA 2016-2017
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Informació general
Us presentem una nova edició de la LLIGA DE FUTBOL SALA VALLS , una competició
organitzada pel Patronat Municipal d’Esports amb l’objectiu d’atendre la demanda d’una
part de la població de la nostra ciutat que busca dur a terme una pràctica esportiva de
lleure, passar-s’ho bé amb un grup d’amics i mantenir o millorar l’estat físic i el nivell de
salut.

Organització
La LLIGA DE FUTBOL SALA VALLS , és organitzada pel Patronat d'Esports i vetlla per
l'organització i pel bon funcionament de la lliga (calendari de competició, ajornaments de
partits, fitxatges de jugadors...).Compta amb un Comitè de Competició.

El Comitè de Competició, és el responsable de fer complir el Reglament de Disciplina
Esportiva del campionat i d’aplicar les sancions pertinents quan s’escau.

Reunió informativa
El DIMARTS 19 de setembre de 2017, a les 19,00 h es realitzarà una reunió
informativa amb tots els equips inscrits o interessats, a les oficines del PME.

Inscripcions
INSCRIPCIÓ D’EQUIPS
CAL OMPLIR EL FULL D’INSCRIPCIÓ que s’annexa en aquest dossier i presentar-lo a les oficines

del PME abans del dimarts 26 de setembre de 2017.
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Pavelló municipal Joana Ballart
Tel. 977 60 81 32 – Fax. 977 60 81 31
dsegarra@valls.cat
A la pàgina web del Patronat www.pmevalls.cat es pot descarregar el full d'inscripció.
INSCRIPCIÓ DE JUGADORS

→ S’han d’inscriure un mínim de 10 jugadors i fins un màxim de 15 per equip.
→ Les altes i les baixes seran lliures durant el Campionat de Lliga, excepte les 5
darreres jornades, sempre i quan el Comité Organitzador no determini una altra
cosa.
→ La competició està organitzada per a majors d’edat, i solament es permet la
inscripció d’un número limitat de menors (2 com a màxim). Aquests hauran d’haver
complert 16 anys en el moment de la inscripció i presentar per escrit una
autorització paterna.

→ Els jugadors han de portar una fotocòpia del DNI i una fotografia de carnet
recent per fer la fitxa.
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LA INSCRIPCIÓ INCLOU

→ L’organització de campionat de Lliga d'octubre de 2017 fins a maig de 2018
→ 2 pilotes per a cada equip al començament de la competició.
→ Guardó al jugador màxim golejador, equip màxim golejador, equip menys golejat i
equip més esportiu del Campionat de Lliga.
→ Guardó per els 3 primers classificats.

DESPESES DEL CAMPIONAT

→ Per poder participar en el campionat cada equip ha d’abonar 320€ + 5€ per
jugador inscrit, si té camp propi, i 365€ + 5€ per jugador inscrit si juga els
partits a les instal·lacions facilitades per l’organització.
→ Assegurança mèdica 26 € per jugador, obligatòria.

→ A més, ha de dipositar una fiança de 80€. que es retornarà al final del campionat si
no hi ha hagut cap sanció.

→ Els equips hauran d’abonar 36€ als col·legiats en concepte d’arbitratge cada partit
que juguin com a locals.

→ Cada alta de jugador que es faci durant el transcurs de la competició costarà 10€.

FORMA DE PAGAMENT

→ El pagament es pot fer en efectiu a les oficines del Patronat Municipal d’Esports.
→ O amb un ingrés al compte bancari següent (recordeu adjuntar còpia del resguard
en el moment de la inscripció):
→
CATALUNYA CAIXA
IBAN:ES76 2013- 0464- 84- 0200923748

La competició
SISTEMA DE COMPETICIÓ

→ Sempre que hi hagi un nombre d’equips suficient, s’organitzarà un Campionat de
Lliga a doble volta amb 1a i 2a divisió, d’acord amb els resultats obtinguts la
temporada anterior. Hi haurà, sempre depenent del nombre d’equips, tres ascensos i
tres descensos (si cada divisió té més de deu equips, si en té deu o menys hi haurà
dos equips que pujaran i baixaran de categoria).
→ En cas que el nombre d'equips no permeti fer dues divisions es realitzarà una lliga
tots contra tots.

CALENDARI

→ És previst de començar el dissabte, 07 d'octubre de 2017, i acabar el mes de
maig/juny.
→ Una vegada es conegui el nombre d’equips s’elaborarà el calendari de competició.
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ARBITRATGES I ACTES DELS PARTITS

→ Els equips que juguin com a locals es faran responsables de fer arribar les actes al
PME abans del dilluns al vespre.

INFORMACIÓ DE LA LLIGA: RESULTATS, CLASSIFICACIONS, SANCIONS...

→ Després de cada jornada es posaran a disposició dels equips els resultats, la
classificació, les estadístiques de golejadors, les sancions imposades, etc. a les
oficines del PME.

→ Es podrà consultar a la web que la Lliga de Valls disposa a la web municipal
www.pmevalls.cat
→ Cada divendres es podrà trobar informació a la premsa comarcal ( El Vallenc).

Instal·lacions esportives
PARTITS A LES PISTES PROPOSADES PER L’ORGANITZACIÓ

→ Els partits a Valls es jugaran els dissabtes a la tarda a les pistes poliesportives
facilitades per l’organització, aquestes poden ser alguna de les següents (CEM el
Fornàs, IEM del Vilar, CEIP Eugeni d’Ors, ...).

PISTA PRÒPIA

→ Els equips que comptin amb pista pròpia proposaran l’horari dels partits com a
locals, i l’organització farà el possible per respectar-lo. Amb tot, es reserva el dret de
realitzar els canvis que cregui oportuns per a un millor organització.
→ Les pistes noves hauran d’estar correctament condicionades, en bon estat per jugar,
de mides reglamentàries i vestidors amb aigua calenta.

Reglament
REGLAMENT DE COMPETICIÓ

S'aplicarà el Reglament de Joc de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL tot respectant les
particularitats de la LLIGA DE VALLS:
→ La durada dels partits és de 25 minuts correguts per part.
→ El nombre mínim de jugadors per poder començar un partit serà de 4, inclòs el
porter.
→ Els equips poden canviar el porter durant el partit demanant prèviament permís a
l’àrbitre.
→ Es poden inscriure fins a 15 jugadors a l’acta.
→ El porter és un jugador més quan juga amb el peu, però solament al mig camp
propi.

PILOTA DE LA LLIGA DE VALLS.

→ La lliga de futbol sala Valls es jugarà amb la pilota oficial de la competició.
→ ÉS OBLIGACIÓ jugar tots els partits amb la pilota oficial.
→ L'equip que juga a casa haurà de facilitar dues pilotes per la realització del partit.
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→ En el supòsit que l'equip local no aporti les pilotes oficials per jugar el partit, l'àrbitre
ho farà constar a l'acta i es sancionarà econòmicament a l'equip infractor. La sanció
serà de 30 euros el primer partit, i 50 euros el segon partit. Si la infracció es
repeteix un tercer partit l'equip infractor quedarà eliminat.

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA.

→ El tarannà de la competició demana dels jugadors i entrenadors un comportament
correcte vers els contraris, àrbitres, públic, etc. Els comportaments antiesportius se
sancionaran amb duresa i, si cal, amb l’expulsió dels jugadors o equips del
campionat.

→ El COMITÈ DE COMPETICIÓ és l’òrgan responsable d’aplicar el Reglament de Disciplina
Esportiva, que es convocarà quan la gravetat de la situació així ho demani. La resta
de decisions seran adoptades d’ofici pel PME i comunicades posteriorment als equips
afectats.
→ Quan el fet a sancionar sigui especialment greu, el PME, com a organitzador i
responsable últim del campionat, té la potestat de prendre les decisions que cregui
oportunes.
→ En la reunió de presentació es farà arribar a tots els equips el Reglament de
Disciplina Esportiva 2016-2017 on es detallen les sancions disciplinàries i
econòmiques que es poden aplicar als equips i als seus components

PUNTUACIÓ

Partit
Partit
Partit
Partit

guanyat
empatat
perdut
no presentat

3 punts
1 punt
0 punts
-1 punt

CLASSIFICACIÓ

→ En cas d’empat a punts al final de la lliga se seguiran els següents criteris:
→ Enfrontament directe
→ Diferència de gols
→ Equip més golejador
→ Equip menys golejat

AJORNAMENT DE PARTITS

→ Per al bon funcionament del campionat es reduiran al mínim imprescindible els
ajornaments de partits.

→ Tot ajornament s’haurà de demanar amb temps (sempre abans del dimecres
anterior) i només serà admès amb el consentiment de l’equip contrari. L’equip que
vol demanar el canvi ho haurà de comunicar al PME i a l’equip rival, i serà l’equip
que accedeix al canvi el que comunicarà al PME el dia i hora que es jugarà l’encontre
sense que passi més de tres setmanes.
PARTITS SUSPESOS

→ Els partits que s’hagin de suspendre i que el Comtitè de Competició determini que
s’han de reprendre, ho faran d’acord als següents criteris:
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→ Es reprendrà amb el mateix marcador que es va suspendre i en la mateixa situació
de partit (falta, sacada de banda, de centre, de porteria...).
→ Podrà jugar qualsevol jugador fitxat abans del moment de la suspensió, excepte els
que hagin estat sancionats en aquell partit (expulsats) o tinguin una sanció pendent
el dia de la represa.
→ El partit es reprendrà amb la mateixa acta (es comptabilitzen les targetes que
l’àrbitre va mostrar abans de la suspensió, les faltes acumulades, etc).

INCORPORACIÓ DE NOUS JUGADORS

→ Al llarg del campionat es podran anar incorporant nous fitxatges als equips, tret de
les 3 últimes jornades de lliga. El nou fitxatge no podrà jugar fins que no disposi de
la corresponent autorització del Patronat.
→ El preu de cada fitxa nova serà de 10 euros.

PAGAMENT DELS ARBITRATGES.

→ L'equip que juga com local serà el responsable de pagar directament a l'àrbitre del
partit. En cas que no es produeixi el pagament, aquest serà descomptat de la fiança
de l'equip i s'imposarà un sanció econòmica de 20 euros.

FIANÇA

→ Té l’objectiu de responsabilitzar els jugadors i els equips de la importància de la seva
participació i del caire d’esportivitat que en tot moment ha de regnar en el
desenvolupament del campionat (assistència, bon comportament, etc.).
→ Es retornarà la fiança a tots els equips que finalitzin el campionat i no hagin estat
sancionats econòmicament.
→ No es retornarà en el cas que:
→ L'equip no es presenti o no tingui el mínim de jugadors per tal de jugar el partit en
dues ocasions durant el campionat.
→ Quan l’equip per decisió pròpia decideixi abandonar el campionat abans de la seva
conclusió.
→ Quan l’equip sigui exclòs del campionat pel Comitè de Competició o, si la gravetat
del fet o requerís, pel PME com a entitat organitzadora.
→ De la fiança es descomptaran, les sancions i targetes que es vaguin acumulant al
llarg del campionat.
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