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Bases Campionat futbet Infantil i Femení
El campionat de futbet es farà els dies 9 i 10 de desembre a les instal·lacions del
Camp d'esports; en el següent horari:


09 desembre futbet Femení a les 10 hores.



10 desembre futbet Infantil a les 10 hores.

INSCRIPCIONS
Dia 4 de desembre de 2017 a la reunió de la FDF.


Cada comissió haurà d'aportar les fitxes amb la fotocopia del DNI o del llibre de
família en cas dels xiquets que no tinguen DNI.



No quedarà inscrit cap jugador que no presente algun d'aquests documents.



En cas que alguna comissió tinga algun error, se li farà saber al delegat de
l'equip perquè aporte la documentació necessària per solucionar l'error.



A partir del dia 7 de desembre, no es podrà inscriure cap jugador/a, encara que
estiga censat i s'aporte la documentació, este dia solament es podrà solucionar
errades.



Tota aquella comissió que en algun partit del campionat jugue amb algun
jugador, que no estiga inscrit, tindrà eixe partit perdut per 3-0.



Al campionat infantil podran jugar tant xiquets com xiquetes



Per poder participar en el campionat infantil hauran d'haver nascut a partir de l'1
de Gener de 2001, en avant.



En el campionat femení no hi hi ha limit d'edat i podran jugar tant majors com
infantils.



El campionat estarà compost d'una lliga de grups, creuaments de semi-finals i
final.

NORMES
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Els horaris i els equips participants en la lliga de grups seran designats per
sorteig que es realitzarà a la FDF.



La puntuació serà de 3 punts el partit guanyat, 1 punt el partit empatat i 0 punts
el partit perdut.



Sols passaran a semifinals els 2 primers equips de cada grup.



Els creuaments per a semifinals serà el següent:
1º de grup A contra 2º de grup B
1º de grup B contra 2º de grup A



En cas d'empat per passar a les semifinals, es mirarà l'enfrontament entre els
equips (diferencia de gols, tant a favor com en contra, si persistirà l'empat es
tiraria una ronda de 3 penals, si persistirà l'empat es tirarà un penal fins que un
equip falle.



Per decidir el 5º i 6º lloc, es miraria la diferencia de gols a favor i en contra de
les falles implicades i en cas d'empat es llançaria una moneda al aire.



Per decidir el 3º i 4º lloc, es mirarien els gols tant a favor i en contra en les
semifinals i en cas d'empat es llançaria una moneda a l'aire.



La duració dels partits serà de 30 minuts dividits en dos temps de 15 minuts,
amb un descans de 5 minuts entre períodes. En semifinals i final la durada del
partit serà de 40 minuts, 20 minuts cada temps amb 5 minuts de descans.



En les semifinals i final, en el cas d'acabar el partit en empat es jugaria una
prorroga de 10 minuts en dos temps de 5 minuts, sense descans entre
períodes, i en cas d'acabar en empat es llançarien 5 penals si al finalitzar estos
encara empaten es tirarien penals fins que un equip falle.



Tots els equips tenen dret a sol·licitar un minut de temps mort en cadascun del
períodes, per poder demanar el temps mort haurà de tindre la possessió de la
pilota.



Totes les faltes son acumulatives, es a dir quan un equip faça 5 faltes a la 6 se
sancionarà en un doble penal sense barrera.



Les substitucions son il·limitades.



Tots els jugadors inscrits podran actuar com a porters i viceversa.
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Sols estaran al terreny de joc 5 jugadors per equips dels quals obligatòriament 1
serà el porter, la resta de jugadors i delegats d'equips estaran a la banqueta.



Darrere de la banqueta no hi pot haver gent, i sols poden ser designats 3
delegats per equip



Hi haurà un temps de cortesia de 10 minuts a partir de l'hora designada per al
començament del partit, una volta transcorregut el temps, si un equip no es
presenta serà declarat perdedor del partit per 3 gols a 0.



Si durant el temps de cortesia un dels equips o els dos, no reuneixen el mínim
de 4 jugadors l’àrbitre prendrà la decisió de suspendre el partit.



Si un equip queda reduït durant el temps de joc a 3 jugadors els àrbitres
prendran la decisió de suspendre el partit.



Els jugadors expulsats en targeta roja, solament podrà ser substituïts després
d'haver complit el seu equip un temps de castic de 2 minuts o quan l'equip
contrari marque gol.



Tots els jugadors han d'eixir al camp amb l'equipatge adequat, les samarretes
de cada equip han de ser iguals.



En el cas de coincidir els colors de les samarretes dels equips, la FDF es
facilitaran jupetins.



S'haurà d'escriure el nombre de dorsal de tots els jugadors en la columna
assignada.



Els jugadors no portaran cap objecte que siga perillós per a ells mateixos o els
altres jugadors (rellotges, collars, etc.) i que així siga considerat per l’àrbitre.

RECLAMACIONS


Els delegats que vulguen comprovar la legalitat de la participació de qualsevol
jugador, podran fer-ho fins abans de la finalització del partit, donant part al
membre de la FDF.



En el cas que el jugador reclamat certifique la seua legalitat mitjançant la
presentació d'algun dels documents originals sol·licitats, l'oficial de camp
donarà per finalitzada la reclamació.
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En el cas que el jugador reclamat no aparega en les llistes l'equip al que
pertany el jugador perdrà el partit, i este no podrà jugar cap altre partit.

COMPORTAMENT


L'equip que provoque la suspensió d'un partit, bé com a conseqüència de la
insubordinació del seus jugadors, abandó del terreny de joc, agressió a
contraris, àrbitre, etc., bé per la invasió del terreny de joc per part dels
seguidors de l'equip o per qualsevol altra causa que obligue a l’àrbitre a
decretar la suspensió, serà sancionat amb la perduda del partit per 3-0 sempre i
quant en el moment de la suspensió, el resultat no fora desfavorable per un
major tanteig en contra seua.



Cada equip serà responsable del comportament dels seus jugadors,
acompanyants i familiars, tant dins com fora del terreny de joc. El mal
comportament pot portar a l'expulsió del torneig.



Respectar les decisions arbitrals, ja que no som professionals, el seu veredicte
serà inapel·lable.

Els membres de la FDF tenen potestat de suspendre qualsevol partit inclòs el
campionat, sempre en consens de tota la FDF, per mal comportament, tant siga per
part de jugadors, delegats o públic.
Tots els equips participants, accepten aquestes bases, el desconeixement d'estes no
implica el no compliment de les mateixes.
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