12a. LLIGA CIUTAT D'IGUALADA DE FUTBOL A 7
BASES DE COMPETICIÓ
ORGANITZACIÓ:
El departament d’esports de l’Ajuntament d’Igualada organitza la 12a. Lliga Ciutat d’Igualada de futbol
a 7. Els equips estaran formats exclusivament per jugadors majors de 18 anys, dels quals, quatre
jugadors podran ser federats.
DISPOSICIONS INICIALS:


Les inscripcions s'hauran de fer on-line en el formulari web de la pàgina www.pmeigualada.cat i el
pagament opcional: en efectiu a les oficines del departament d’esports de l’Ajuntament d’Igualada
o per transferència bancària al número de compte ES36 2013 6053 22 0200635543



La data límit d’inscripció serà el divendres 18 de setembre de 2015. L’inici del campionat serà el
dilluns 5 d’octubre de 2015. Tots els partits es disputaran en els camps de gespa artificial de Les
Comes.



Quedareu inscrits, una vegada hagueu realitzat el pagament en efectiu o enviant per correu
electrònic a activitats@esportigualada.cat, el comprovant de transferència indicant el concepte
"12a. Lliga Ciutat d’Igualada de futbol a 7" i "nom de l’equip"



S’ha d’abonar 500 € en concepte de la primera quota d'arbitratges i 100 € (només els equips nous)
en concepte de dipòsit per les possibles multes per incompareixença dels equips o per desperfectes
en la instal·lació.
No es podrà apuntar cap equip que tingui alguna deute pendent de la temporada anterior.
Durant el mes de febrer del 2016, s’haurà d’abonar la resta del campionat, la quantitat total
dependrà del número total de partits jugats a la Copa i de la Lliga multiplicat per 33,05 per partit.
Si algun equip no realitza els pagaments en els terminis establerts, no podrà jugar i perdrà els
partits que tingui programats fins a què resolgui el deute.



Si un equip es retira de la competició serà sancionat amb 100 €.



Només podran jugar els jugadors inscrits on-line en el formulari web, es podran inscriure jugadors
fins 48 hores abans del partit, si és una inscripció nova s’haurà de comunicar per whatsapp al
responsable tècnic de la Lliga.
El número màxim de jugadors per a disputar la Lliga i la Copa 2016-2017, serà de 15 jugadors.
Per a jugar la Lliga es podran inscriure i donar de baixa jugadors abans de les últimes 3 jornades
de la segona volta.
Cada equip tindrà un pdf a la web www.esportigualada.cat amb el llistat de jugadors autoritzats
per poder jugar
És obligatori portar el DNI els dies del partit.
No es pot jugar amb equips diferents durant el mateix campionat.



Els partits es disputaran de dilluns a divendres en les següents franges horàries: a les 21:00h, a
les 22:00 i a les 22:30h.



Depenent de les inscripcions es decidirà fer un tipus de competició o una altra.

SISTEMA DE COMPETICIÓ
En una primera fase, es jugarà pel sistema de lliga a una volta, de tots contra tots.
Finalitzada aquesta primera fase, es formaran dues divisions anomenats 1a. i 2a. divisió.
La 1a. divisió estarà composada pels equips classificats dels llocs 1r. a 7è.
La 2a. divisió estarà composada pels equips classificats dels llocs 9è al 15è.
El 8è. classificat podrà escollir en jugar a 1a. o 2a. divisió.
La segona fase es jugarà amb sistema de lliga de tots contra tots a 2 voltes.
Els 4 primers classificats de cada divisió disputaran el títol, en format final a quatre a un partit
(semifinals i final-3r i 4t lloc).

Sistema de puntuació:
Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat. 1 punt
Partit perdut: 0 punts
Copa Ciutat d’Igualada:
Els aparellaments de Copa es faran per sorteig.
Es jugaran els vuitens, quarts i semifinals a partit únic
La final es jugarà a partit únic
La Copa Ciutat d’Igualada es jugarà un cop acabada la 1a. fase
Trofeus:
Trofeu al 1r. i 2n. classificat de la Copa.
Trofeu als 4 primers classificats de la Lliga de 1a. i 2a. divisió.
Trofeu al màxim golejador de la Lliga.
Trofeu al porter menys golejat de la Lliga.
Trofeu fair play.

DISPOSICIONS GENERALS
Per ajornar o canviar un partit s’haurà de fer per whatsapp: l’equip sol·licitant crearà un grup amb el
seu equip, el responsable de l’equip contrari, el responsable de l’àrea tècnica i el coordinador dels
àrbitres, una vegada hagin donat la conformitat els 4 responsables implicats es donarà el partit per
ajornat o modificat.
Aquest quadre serà con funcionarà el sistema de canvis i ajornaments:
TERMINI
CONFORMITAT DESPESA
SANCIÓ
10 hores abans del partit
SÍ
0€
no
menys de 10 hores d’abans del partit
SÍ
16,50 €
no
incompareixença
33 €
partit perdut
El responsable tècnic serà l’encarregat de posar nova data a aquest partit.



L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics, la responsabilitat de l'assegurança
mèdica és individual per a cada jugador.



Cada equip es farà responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar a les instal·lacions i
en el material de la competició.



El termini màxim d’inici d’un partit és de 10 minuts, passat aquest es començarà el partit amb el
número de jugadors que siguin presents, mai inferiors al mínim permès pel reglament (4 jugadors i
el porter).



Cada equip portarà una equipació del mateix color numerada, que haurà de coincidir amb la
reflectida a l’acta. Si no és així, el comitè de competició es reserva l’opció de sancionar a l’equip
infractor. En cas de coincidència de color, serà l’equip visitant al que haurà de portar la samarreta
reserva.



Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica, així com qualsevol objecte que
pogués ser perillós per a la resta de jugadors.



Tots els equips exclosos per un motiu o un altre no podran participar en el següent campionat.



Un partit podrà començar amb 5 jugadors, 4 jugadors de camp i un porter.



Cadascun dels equips hauran de presentar una pilota de futbol 7 en condicions òptimes per a poder
jugar, l’àrbitre també portarà 1 pilota, però s’ha de jugar amb la pilota dels equips. El comitè de
competició es reserva l’opció de sancionar a l’equip infractor.



El no presentar-se, sense avisar a 2 partits a la Lliga, suposarà l’exclusió de la Lliga.



En cas que un equip no tingui els suficients jugadors per iniciar el partit, el partit es donarà per
finalitzat amb el resultat de 3-0 en contra de l’equip infractor.



En cas que un equip, sigui 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 3 gols a favor de l’equip
guanyador, el resultat serà el que consta a l’acta del partit. Tots els gols realitzats per l’equip
infractor quedaran anul·lats.
I en cas que un equip es retiri del partit el resultat serà de 3-0 contra l’equip infractor però en cas
que en el moment de la finalització del partit, el resultat fos superior a 3 gols a favor de l’equip
guanyador, el resultat serà el que consta a l’acta del partit. Tots els gols realitzats per l’equip
infractor quedaran anul·lats.
El comitè de competició es reserva l’opció de sancionar a l’equip infractor.



En cas de pluja cal que els equips es presentin per disputar el partit. Serà l’àrbitre qui decidirà si es
pot disputar o no el partit.

JUGADORS FEDERATS


Cada equip pot tramitar fins a 4 llicències de jugadors federats durant tota una temporada, fent
constar en la part de la sol·licitud d’inscripció de llicències la seva condició de federat . Es
consideren jugadors federats tots aquells inscrits a la Federació Catalana de Futbol, encara que no
hagin jugat cap partit, ni tant sols minuts, durant la temporada. Alinear-ne més de 4 suposa
alineació indeguda i per tant l’equip infractor queda automàticament exclòs del campionat. El
termini de reclamació d’alineacions indegudes de jugadors federats queda obert tota la temporada.

COMITÈ DE COMPETICIÓ


El Comitè estarà format per l’àrea tècnica del departament d’esports de l’Ajuntament d’Igualada i el
coordinador d’àrbitres de la 12a. Lliga Ciutat d’Igualada de futbol 7.. Aquest es reunirà
setmanalment i pot decretar la suspensió momentània de jugadors o equips.



Els delegats estan obligats a informar-se de les decisions i acords del Comitè de Competició davant
de qualsevol incidència. Els acords del Comitè seran publicats el divendres de cada setmana. La
regidoria d’esports de l’Ajuntament d’Igualada, no es fa responsable que els delegats d’equip es
mirin o no la informació penjada a la pàgina web, cosa que pot fer incórrer en alineació indeguda o
qualsevol altre incidència. Per últim, es notificarà per correu electrònic, no essent un eximent la
possible no notificació i per tant l’incompliment de la possible sanció pel desconeixement de la
mateixa.

