TORNEIG DE FUTBOL 7 PER ADULTS
- CAP DE SETMANA TEMPORADA 2018/19
B A S E S

D E

C O M P E T I C I Ó

El Consell Esportiu del Tarragonès convoca el Torneig de Futbol set per adults cap de
setmana, per la propera temporada 2018/19, amb l’objectiu de facilitar la pràctica
esportiva regular en l’àmbit del lleure i amb les bases que es detallen a continuació.
I N S C R I P C I Ó
Per formalitzar la inscripció cal presentar a les oficines del CET:
- Originals del full d’inscripció i del full d’autorització de les dades del
coordinador (es poden descarregar de la pàgina web: apartat DOCUMENTACIÓ
I COMPETICIONS/IMPRESOS CONSELL)
- Comprovants de pagament: quota inscripció - dipòsit i quota per jugador
Nota: en el cas que sigui una entitat o empresa la que s’inscriu, a més a més cal
aportar fotocòpia del NIF de l’entitat i full d’autorització del compte bancari de
l’entitat, donat que els càrrecs es domiciliaran.
Data límit d’inscripció d’equip i jugadors serà el dimarts, 2 d’octubre.
El CET, un cop feta la inscripció, facilitarà una pilota a cadascun dels equips.
P R E U S

D E

P A R T I C I P A C I Ó

Els preus de participació al torneig són:
- 840 € inscripció per equip (partits i arbitratges)
- 60 € dipòsit
- 70 € per jugador (llicència amb assegurança) En aplicació de la regulació
vigent, segons Decret de la Generalitat de Catalunya 58/2012, articles 149 i
152, apartat d) R.D. 849/1993. D’acord amb la llei de l’Esport és obligatori que
els participants en competicions esportives tinguin degudament tramitada
l’assegurança específica corresponent, amb les cobertures regulades a tal
efecte.
L’assegurança contempla: cobertura de lesions esportives segons pòlissa i
ampliació de cobertura amb límit per patologies esportives.
El pagament de la quota d’inscripció i del dipòsit i l’assegurança dels jugadors s’ha de
realitzar directament a CATALUNYA CAIXA, al compte ES3401828366580200071609.
Cal fer constar com a concepte: inscripció+dipòsit+nom equip.
També s’ofereix l’opció de fer el pagament de la inscripció en dos terminis, per aquells
equips que ho sollicitin, amb els termes i les dates establertes per l’organització.
Per la quota d’assegurança de jugador s’ha de fer l’ ingrés fent constar com a concepte
altes jugadors+nom equip.
Cadascun dels equips ha d’efectuar l’ingrés del dipòsit, a més de la quota d’inscripció,
per a l’aplicació de les sancions corresponents. Si en algun moment la suma de
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sancions, és superior al dipòsit i encara que no hagi sortit publicada la resolució del
Comitè de Competició, l’equip afectat haurà d’ingressar la diferència abans del
següent partit i deixar un altre dipòsit de 60 €. Al final del torneig es farà la liquidació
corresponent.
Places limitades, per rigorós ordre d’inscripció.
La no continuació d’un equip, un cop tramitada la inscripció, suposarà la pèrdua
automàtica de tots els drets d’inscripció i del dipòsit. Per poder participar en la
competició serà imprescindible haver pagat la totalitat de les quotes, ja sigui
d’inscripció, dipòsit o reposició del dipòsit si s’escau. El no pagament d’alguna de les
quotes o ingrés del dipòsit suposarà la suspensió dels partits quedant pendent de
resolució del Comitè de Competició. Els equips que tinguin pendent algun pagament
no podran inscriure’s a la competició fins que facin efectiu l’ esmentat import.
P R O C É S

A L T A

J U G A D O R :
a s s e g u r a n ç a
a c r e d i t a c i ó

i

Per realitzar les altes de jugadors es facilitarà accés a una aplicació informàtica per
introduir les dades i posterior impressió de l’acreditació per als partits. L’acreditació
serà la impressió del full que genera l’aplicació on hi constaran les dades i fotos de
tots els jugadors.
Tots els jugadors, han de tramitar l’assegurança (tramitació i afiliació de la categoria
d’adults). L’alta del jugador és efectiva un cop s’han introduït les dades del
jugador a l’aplicació i fet l’ingrés de pagament. L’edat mínima per participar-hi és
de 18 anys complerts. No hi ha límit d’inscripció de jugadors per equip, però als
partits només es poden inscriure en acta un màxim de 14 jugadors. La data límit
d’admissió de noves altes de jugadors serà el 10 d’abril. Un cop iniciada la
competició els jugadors que ja hagin fet la corresponent inscripció i tràmit a
l’assegurança no es podran canviar d’equip.
No poden participar als partits jugadors sense la presentació de l’acreditació
degudament tramitada, o aquells jugadors que en el moment del partit estiguin
sancionats pel Comitè de Competició. Excepcionalment i posterior comprovació de
l’organització de l’assegurança corresponent, els jugadors que no tinguin l’acreditació
en el moment del partit podran presentar el DNI o NIE.
En cas de lesió, l’àrbitre ha de fer constar en acta la incidència.
I N S T A L  L A C I Ó

I

H O R A R I S

El terreny de joc anirà a càrrec dels equips participants. Per a aquells equips que
tinguin dificultats per trobar camp, el CET podrà facilitar informació i condicions de
diferents installacions de Tarragona i d’altres municipis de la comarca perquè puguin
arribar a diferents acords d’ús d’installacions.
Els horaris de partits seran els dissabtes de 16:00 a 20:45 hores o els diumenges
de 10:00 a 13:00 hores. L’equip ha de fixar el seu horari de joc general a la seva
inscripció a l’aplicació. En el moment de fer la inscripció es podran contemplar les
excepcions puntuals a l’hora general en alguna/es jornades concretes, i així ja
quedarà contemplat al calendari inicial.
Les sollicituds de coordinació d’horaris que puguin demanar els equips es tindran
en compte sempre i quan siguin sollicituds objectives d’atendre i compaginar amb la
resta de demandes. En els casos en el que algun equip tingui coincidències horàries
haurà de tramitar el corresponent canvi, d’acord amb la normativa establerta.
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R E G L A M E N T
El Reglament tècnic que s’aplicarà serà el propi de la Federació Catalana de Futbol,
www.fcf.cat, excepte les possibles particularitats que s’indiquen en aquesta
normativa a continuació:
Duració dels partits:
La durada fixada per partit serà de 2 parts de 30 minuts, amb 5 minuts de descans.
Cal respectar l’horari d’inici dels partits estrictament. El temps límit per presentar
l’acreditació a l’àrbitre serà de 15 minuts abans de l’hora d’inici del partit.
Fora de joc: No s’aplicarà la norma de fora de joc.
2a targeta groga: La segona targeta groga que l’àrbitre treu a un jugador, comporta
una expulsió permanent per aquell jugador i al cap de dos minuts pot entrar un altre
jugador d’aquell equip. El jugador que ha estat expulsat no pot romandre dins del
terreny de joc ni a la banqueta.
Temps morts: Els equips tenen dret a 1 minut de temps mort per partit, en qualsevol
de les dues parts. Els temps morts es portaran a terme durant una aturada del joc.
Per demanar temps mort cal estar en possessió de la pilota.
Pilota de joc: A cada encontre l’equip local ha de facilitar la pilota de joc del núm. 5.
Puntuació:
-La puntuació que s’aplicarà serà la següent:
Partit guanyat: 3 punts.
Partit empatat: 1 punt.
Partit perdut: 0 punts.
-Per dirimir el cas d’empat entre 2 equips es tindrà en consideració per aquest ordre el
següent:
 GOL AVERAGE PARTICULAR.
 GOL AVERAGE GENERAL (diferència de gols a favor).
 L’equip que més gols hagi marcat.
Si l’empat es produeix entre més de dos equips es resoldrà: a) Per la millor puntuació
de la que correspongui a cadascun segons els resultats obtinguts entre ells, com si els
altres no haguessin participat. b) Per la diferència més gran de gols a favor i en contra,
considerant només els partits jugats entre ells pels equips empatats. c) Per la
diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del
campionat; i essent idèntica, en favor de l’equip que n’hagi marcat més.
El temps d’espera per a l’inici del partit és de 5 minuts:
- L’equip que estava al camp a l’hora fixada està conforme en disputar el partit oficial,
restant el temps acumulat de retràs i finalització del partit, com a màxim 5 minuts
més tard de l’ hora prevista.
- L’equip que estava al camp a l’hora fixada reclama els punts sense haver de jugar el
partit. Resultat de tres a zero, amb descompte d’un punt de la classificació a favor.
Pluja:
- La pluja, a priori no serà motiu de suspensió d’ un partit. Tots els equips hauran de
presentar-se a les installacions, tret en els casos que l’organització comuniqui
prèviament la suspensió.
- Si un equip no presenta el mínim de cinc jugadors necessaris per disputar el partit,
aquest perdrà el partit pel resultat de tres a zero. Si la falta de jugadors és per part
dels dos equips, el partit es donarà per perdut a tots dos equips.
Normativa:
-L’ actitud de qualsevol jugador serà valorada sempre que es produeixi dins del recinte
(sigui quin sigui el lloc). L’actitud antiesportiva dels jugadors o acompanyants i
qualsevol fet que no compleixi amb la filosofia de la competició serà susceptible per
part de l’organització de prendre les mesures pertinents i determinar si s’escau
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l’expulsió de l’equip de la competició. L’organització considera que tot equip ha de
responsabilitzar-se dels seus acompanyants.
-Tots aquells fets o circumstàncies irregulars que poguessin motivar sancions o
alterar puntuacions, classificacions o el desenvolupament del campionat, seran
estudiats pel comitè de competició, de tal manera que el mateix comitè serà qui
anunciï les seves decisions, així com l’oficialitat o no dels resultats o fets estudiant
cada cas en particular.
-L’Organització es reserva el dret de modificar les normes en benefici del bon
funcionament del campionat.
-L’àrbitre del partit haurà de fer signar les actes al final del partit als delegats dels dos
equips com a justificació de l’entrega d’una còpia de l’acta. Els equips podran
presentar allegacions a l’acta del partit fins a les 48 hores de finalitzar el partit
presentant així mateix qualsevol prova que considerin oportú. Passat aquest temps no
es tindrà en compte cap tipus de recurs ni prova.
- En el cas que es produeixi la incompareixença de l’àrbitre, l’organització posarà a
disposició dels equips un telèfon d’un responsable al qual cal trucar per notificar-ho i
per tal que ho puguin resoldre designant un nou àrbitre si s’escau.
La retirada d’un equip de la competició suposarà l’anullació de tots els seus partits i
resultats.

S I S T E M A

D E

C O M P E T I C I Ó

En funció dels equips inscrits es fa una previsió de competició de 26 jornades.
L’inici de la competició està previst per al cap de setmana del 20 d’octubre, i el
seu acabament al maig.
Ajornament de partits: per ajornar els partits és necessari el mutu acord previ dels
dos equips i tramitar-ho per part de tots dos equips a través de l’aplicació com a
màxim dimarts anterior a la jornada a les 12 h; en el moment de tramitar un
ajornament cal fixar una nova data de joc. El Comitè Organitzador podrà suspendre
d’ofici partits en el cas que objectivament sigui inviable la seva celebració. Es podrà
ajornar el partit de l’última jornada sempre i quan no afecti a posteriors calendaris,
lliurament de trofeus i/o elaboració de la memòria. En el cas que un equip no rebi la
conformitat d’un ajornament, aquest podrà renunciar sense tenir sanció econòmica
(veure Règim sancionador del CET. Programa d’activitats. Curs 2018-2019)
A final de temporada hi haurà una cloenda amb l’entrega de trofeus. La data i el
format d’aquesta cloenda es comunicarà oportunament.
Tanmateix, com ja s’ha vingut realitzant les dues darreres temporades, dos equips de
les nostres lligues hi prendran part a la Copa Catalana de Lligues de Futbol 7,
conjuntament amb equips representatius de competicions d’altres àmbits.

C O M I T È

D E
C O M P E T I C I Ó
S A N C I O N A D O R

I

R È G I M

El Comitè de Competició competent per tractar els assumptes disciplinaris és el propi
del Consell Esportiu del Tarragonès, i s’apliquen les Normes de Disciplina. Esportiva
de la Secretaria General de l’Esport i el Règim Sancionador del CET Aquesta
informació surt publicada en el Llibre d’activitats del Consell Esportiu del Tarragonès,
publicat a la pàgina web www.cetarragones.cat (plana principal). Per presentar un
escrit dirigit al Comitè de Competició com al d'Apellació cal fer servir els models
corresponents que es poden descarregar de la pàgina web: Model allegacions Comitè
de competició i Model d’allegacions Comitè d’Apellació.
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Targetes:
S’aplicarà amb referència a les targetes, un complement sancionador econòmic, a
banda del pròpiament esportiu. Denominació targetes i sancions esportives i
econòmiques per a la competició:
* Targeta groga: 3 €
* Targeta vermella (2a groga): 6 € - La segona targeta groga que l’àrbitre treu a
un jugador, comporta una expulsió permanent per aquell jugador i al cap de
dos minuts pot entrar un altre jugador d’aquell equip. El jugador que ha estat
expulsat no pot romandre dins del terreny de joc ni a la banqueta.
* Targeta vermella directa: 13 € - Si l’àrbitre treu a un jugador targeta vermella
directa comporta una expulsió permanent per aquell jugador i cap altre
jugador pot entrar a substituir-lo. El jugador que ha estat expulsat no pot
romandre dins del terreny de joc ni a la banqueta.

Tota la informació corresponent a aquesta competició queda englobada en:
- Pàgina web del Consell Esportiu www.cetarragones.cat
- Llibre Programa d’activitats del Consell Esportiu de Competició (publicat a la pàgina
web del Consell Esportiu del Tarragonès)
- Les bases de competició i reglament aplicable.
- Circulars que es publicaran a la pàgina web (on es notifica canvis generals d’horaris,
canvis de coordinadors, informació general de la competició...) i/o notificacions a
través de l’aplicació de gestió del Consell Esportiu.

Informació i inscripcions:
Consell Esportiu del Tarragonès. Tel. 977249484
C. de les Coques, 3. Tarragona

Horari: de 8:30 a 15 hores, de dilluns a divendres
info@cetarragones.cat
www.cetarragones.cat
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