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PREAMBÚL
1. Introducció
El present document té per objecte regular el funcionament i el règim disciplinari de
l’activitat esportiva promoguda per l’Associació de Futbol Sala de Pego per a la temporada
2020/2021.
Aquest reglament s’entén sense perjudici de la responsabilitat civil o penal en que
puguen incórrer les persones físiques o jurídiques compreses en el seu àmbit d’aplicació.
La inscripció en la lliga i copa de futbol sala de Pego implica l’acceptació i compliment
de la normativa recollida en aquest document.

BASES
2. Inscripció
2.1. S’estableix un període de preinscripció per tal de saber el total d’equips que estan
disposats a jugar la temporada 2020-2021.
2.2. En base al nombre total d’equips preinscrits, un mínim de 8 equips, la directiva es
reserva el dret de decidir si s’inicia la competició aquesta temporada.
2.3. El període de preinscripció d’equips s’iniciarà el dia 8 de setembre de 2020, i
finalitzarà el dia 21 de setembre. Les preinscripcions es podran realitzar enviant el
formulari d’inscripció facilitat per la Lliga de Futbol Sala de Pego al correu electrònic
fspego@gmail.com
2.4. El preu de la inscripció serà de 400€, més 100€ de fiança per al pagament de les
sancions que el Comitè de Competició cregui oportú imposar.
2.5. Els equips que varen jugar la temporada 2019-2020, és a dir, aquells que conserven
un mínim de 7 jugadors de la temporada passada i a causa de la finalització de forma
inesperada d’aquesta, pagaran 320€ més 100€ de fiança
2.6. El pagament es realitzarà en dues quotes que s’hauran de satisfer després del
període de preinscripció i abans del sorteig de la lliga que es realitzarà el dilluns
abans de l’inici d’aquesta.
2.7. El pagament de les quotes es podrà realitzar en les oficines de l’associació o en el
compte corrent: Sabadell-CAM: 0081-1028-88-0001017505
2.8. En cas de no consumir-se tota la fiança, els diners restants seran retornats als equips
al finalitzar la temporada.
2.9. En cas d’esgotar la fiança al llarg de la temporada, es deurà de reposar íntegrament.
2.10.
Els equips podran disposar d’un màxim de 15 jugadors i 2
delegats/entrenadors.
2.11.
De cada jugador serà necessari entregar: Fotocòpia del DNI o document
d'identificació corresponent, foto grandària tipus carnet i dorsal amb el que jugarà.
2.12.
El sorteig dels emparellaments de la Lliga es realitzarà en acabar el periode
d’inscripció
2.13.
L’inici de la Lliga tindrà lloc el a octubre.

3. Segur individual
3.1. Tots els jugadors que hi vulguen participar en la Lliga i Copa de futbol sala de Pego
durant la temporada 2019/2020 deuran de comptar amb un segur privat que cobrisca
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les possibles lesions que puga sofrir el jugador al llarg de la temporada, o subscriure’s
al segur col·lectiu que disposarà l’Associació.
3.2. El preu del segur col·lectiu serà de aproximadament 42€. Aquest preu és aproximat.
3.3. En cas de comptar amb un segur privat, el jugador deurà de justificar-ho en el moment
de la inscripció mitjançant la còpia de l’últim pagament o altre document que ho
acredite.
3.4. L’Associació de Futbol Sala de Pego no es farà responsable si un segur privat no
cobreix les lesions que puga sofrir el jugador al llarg de la temporada, i per tant
quedarà baix la seua responsabilitat certificar que el seu segur privat cobreix
aquestes.
3.5. L’Associació de Futbol Sala Pego només actuarà d’intermediari a l’hora de contractar
el segur amb cada jugador, en cas d’incidències o parts serà el jugador el que
contactarà amb la corredoria de segurs. Des de la Lliga de Futbol Sala es
proporcionarà tota la documentació necessària per a tals efectes.
3.6. No s’expedirà cap fitxa fins que el jugador o l’equip pague el segur col·lectiu o
demostre que compta amb un segur privat.
3.7. Funcionament del segur col·lectiu:
3.7.1.
Per a ser atès en la clínica el jugador deurà de presentar el Part
d’accident, fotocòpia de la fitxa i fotocòpia de l’acta de l’encontre.
3.7.2.
Les clíniques disponibles són: (es sabrà a l’inici de temporada)
3.7.3.
Sí un jugador vol acudir a la Seguretat Social ho podrà fer, i en el
moment en que se li demane que pague el tractament deurà de presentar la
documentació que se li demane.
3.7.4.
El segur no cobreix els medicament que se li puguen receptar.

4. Normes de joc
Les normes del joc del futbol sala seran les designades per la “Liga Nacional de Futbol
Sala”, amb les excepcions recollides en els punts 5.1, 5.2 i 5.3.

5. Sistema de competició
5.1. Els encontres es disputaran en dos parts de 25 min. a temps corregut.
5.2. Els equips disposaran de 1 “temps mort” en cada part.
5.3. Es deixaran 10 min. de cordialitat per a iniciar l’encontre. Transcorregut aquest temps
se li donarà per perdut el partit a l’equip que no haja comparegut segons es recull en
el Règim disciplinari.
5.4. La Lliga
5.4.1.
Es disputarà amb el sistema de lliga per punts a dos voltes. Depenent
del nombre d’equips inscrits en la competició s’establirà una o diverses
categories.
5.4.2.
En el cas de disposar-se de diverses categories es realitzarà un sistema
de lliga per punts a una sola volta amb tots els equips per a designar aquells
que formaran part de cadascuna d’elles. Posteriorment, es disputarà una sola
volta en cadascuna de les divisions per a designar el campió de cadascuna.
5.4.3.
Puntuació: Partit guanyat: 3pts; Partit empatat: 1pts; Partit perdut: 0pts.
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5.4.4.
En cas d’empat a punts en la classificació entre dos equips l’ordre
s’establirà segons:
a)
El resultat en els enfrontaments directes.
b)
Major diferència de gols marcats/encaixats, considerant tots els resultats.
c)
Major nombre de gols a favor.
d)
Classificació a l’esportivitat.
e)
Sorteig.
5.4.5.
En cas d’empat a punts en la classificació entre més de dos equips,
l’ordre s’establirà tenint en compte els punts obtinguts en les partits disputats
entre els equips implicats. En cas de persistir l’empat s’aplicaran els punts b, c,
d i e del punt 5.4.4.
5.4.6.
Si un equip abandona o és expulsat de la competició abans de
transcórrer la primera volta de la lliga s’eliminaran tots els punts aconseguits
per la resta d’equips en els enfrontaments contra aquest equip i els gols marcats
i encaixats. En cas d’haver transcorregut més de la meitat de la lliga es donaran
per guanyats als rivals tots aquells partits que resten per jugar, amb un resultat
de 3-0 i es mantindran els punts, els gols marcats i encaixats en els partits
disputats.
5.4.7.
En cas de no presentar-se un dels equips a un partit el resultat final serà
de 3 a 0 a favor de l’equip que sí s’ha presentat i els gols seran anotats al màxim
golejador d’aquest. En cas d’haver empat a gols marcats entre dos jugadors,
es donaran els tres gols per sorteig.
5.5. La Copa
5.5.1.
Depenent del nombre d’equips inscrits en la competició la copa es
disputarà en la modalitat de lligueta i eliminatòries, o sols amb la modalitat
d’eliminatòries directes a un únic encontre.
5.5.2.
En el format de lligueta s’aplicarà la normativa recollida en el punt 5.4.1.
5.5.3.
En el format d’eliminatòria: en cas de finalitzar l’encontre amb empat es
procedirà de la següent forma:
a)
Si no es tracta de la final de la competició s’anirà directament a la tanda
de penals.
b)
Tanda de 3 penals disparats per distint jugadors de cada equip que
finalitzaren l’encontre dins del terreny de joc.
c)
Tirs de penals sense límit fins resoldre l’empat. Primer els jugadors que
no hagen llançat i continuant amb aquells que ja llançaren, mantenint
l’ordre.
d)
Si es tractara de la final es disputarien dos temps extra de 5min. cadascun
d’ells.
e)
Es sancionarà amb un partit de suspensió a partir de la segona targeta
groga.
5.6. Trofeu Sabatera
5.6.1.
Es disputarà entre els campions de lliga i copa de la present temporada.
5.6.2.
En el suposat que el mateix equip aconseguisca els títols de lliga i copa,
el trofeu el disputaran el campió de lliga i el subcampió de copa.
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5.6.3.
Es disputarà a partit únic. En cas d’empat s’aplicaran les normes
recollides en el punt 5.5.3.
5.7. Trofeu Maria Jose “Fullana”
5.7.1.
Es disputarà al finalitzar la temporada entre els dos últims equips de la
classificació general de la lliga.
5.7.2.
Si existeixen diverses divisions aquest trofeu el disputaran els dos últims
equips de la categoria de menor nivell.
5.7.3.
Es disputarà a partit únic. En cas d’empat s’aplicaran les normes
recollides en el punt 5.5.3.
5.7.4.
El vencedor d’aquest trofeu serà el perdedor de l’encontre.
5.8. Trofeu esportivitat
5.8.1.
Aquest trofeu premiarà a l’equip que al llarg de la temporada de lliga
haja acumulat menys punts de sanció esportiva.
5.8.2.
En cas d’empat entre diversos equips, el vencedor serà aquell que
quede millor posicionat en la classificació general de la lliga.

6. Aplaçament de partits
6.1. Sols es permetrà l’aplaçament d’encontres en cas d’existir una causa que ho
justifique plenament i l'equip que vulga aplaçar ho deurà acreditar de forma fefaent.
6.2. L’aplaçament del partit s’haurà de comunicar al Comitè de Competició quinze dies
naturals abans de la disputa d’aquest. Prèviament els dos equips implicats deuran
d’haver arribat a un acord sobre l’aplaçament amb data i hora del partit incloses, en
cas contrari el partit no s’aplaçarà.
6.3. Excepcionalment es podran aplaçar els encontres fora d’aquest període per causes
de força major (malaltia del 50% del jugadors –amb justificant-, defunció d’algun
jugador o familiar en primera línia de consanguinitat...).
6.4. L’equip que propose l’aplaçament de l’encontre deurà d’abonar el cost del
desplaçament de l’àrbitre, amb l’excepció d’aquells partits aplaçats per causa de força
major.
6.5. En cap cas es permetrà aplaçar un encontre dins de les últimes 4 jornades de la
competició ni a la copa.

7. Fitxatges
7.1. El període de fitxatges s’establirà entre els dies 1 de setembre de 2020 fins al dilluns
anterior a l’inici de la segona volta de la lliga.
7.1.1.
Excepcionalment es permetrà realitzar fitxatges fora del període
establert si l’equip que ho sol·licita demostra que disposa de menys de 10
jugadors actius en la competició. En aquest cas, es deurà de donar de baixa a
tots aquells jugadors que hagen deixat de participar en la competició. O en el
cas que es demostre una lesió de llarga durada i impedeixca jugar el que queda
de temporada a un jugador amb fitxa.
7.1.2.
En cas de lesió greu del porter, es podrà fitxar a un altre porter. Donant
de baixa al porter lesionat.
7.2. No es podrà canviar d’equip al llarg de la temporada.
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7.3. Un jugador no podrà tenir fitxa de jugador en dos equips diferents.
7.4. Es podrà fitxar a un màxim de dos jugadors a la copa sempre que substituiexquen a
altres jugadors amb fitxa.
7.5. Per tal que un jugador puga disputar la competició aquest ha d'estar inscrit als
registres de l'associació fins 24h abans del partit que vulga disputar. L'acreditació que
un jugador està inscrit a la lliga es farà per mitjà del delegat de l'equip amb les fitxes
que hi posarà a disposició l'associació. En cas de no disposar de fitxa però estar
inscrit a la lliga es permetrà l'ús del DNI sempre i quan el jugador ja hi estiga inscrit.

8. Horari entrenaments
En el Pavelló: Dilluns i dijous de 20:30 a 22:00 i dimarts de 20:00 a 22:00

9. Horari atenció directiva
Dilluns de 19:30 – 20:30h. en les oficines de l’Associació.
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REGLAMENT RÉGIM DISCIPLINARI
En els següents punts es defineix les infraccions i sancionen que regiran en totes les
competicions promogudes per l’Associació de Futbol Sala de Pego.
L’Associació de Futbol Sala de Pego designarà un Comitè de Competició que tindrà la
competència de l’aplicació d’aquest règim intern, l’aplicació de les respectives sancions i la
vigilància del seu compliment per part del equips, jugadors, àrbitres, tècnics, delegats i la resta
d’autoritats esportives implicades en les competicions.
D’igual forma, l’Associació de Futbol Sala de Pego designarà un Comitè d’Apel·lació al
qual podran recórrer els equips, jugadors, àrbitres, tècnics, delegats i la resta d’autoritats
esportives implicades en les competicions que hagen rebut alguna sanció.
El període per a formular una apel·lació a les sancions serà de 3 dies hàbils des de la
publicació de l’acta de la jornada.

10. Infraccions
10.1.

Infraccions de les regles de joc, proves o competició.
10.1.1.
a)
b)

c)

d)

Infraccions molt greus:
La falsedat en la declaració que va motivar l’expedició de la llicència
sobre alguna dada que resultarà fonamental.
L’incompliment per part dels equips en l’abonament de les quotes
d’inscripció a les competicions, o el reposament de la fiança en el
suposat d’esgotar-la.
L’incompliment per part dels equips de participar en les competicions
oficials de la seua categoria, i en aquelles altres que les normes de
competició establisquen, també, com obligatòries.
La no presentació a més de 2 partits sense justificació ninguna.

10.1.2. Infraccions greus:
a)
L’incompliment per part dels equips, de qualsevol obligació imposada
per la normativa esportiva aplicable en l’Associació de Futbol Sala de
Pego, excepte el que dispose en el punt 10.1.3 a).
b)
L’incompliment por part dels àrbitres, de qualsevol obligació imposada
per la normativa esportiva aplicable en l’Asociació de Futbol Sala de Pego,
excepte el que dispose el punt 10.1.3 b).
10.1.3.
a)
b)
c)

d)

Infraccions lleus:
L’incompliment per part dels equips de disputar els encontres amb
indumentària diferent (color, disseny...) o incompleta, i sense dorsals.
L’incompliment per part dels àrbitres, de les obligacions de
comparèixer en els encontres amb l’uniforme reglamentari.
L’incompliment per part dels capitans, de les obligacions establertes
en la normativa esportiva aplicable en l’Associació de Futbol Sala de
Pego.
La falta de puntualitat d’un equip o dels àrbitres a un partit.
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10.2.

Infraccions de la conducta esportiva.
10.2.1.
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)

10.2.2.
a)

b)

c)

Infraccions molt greus:
Les agressions als àrbitres, jugadors, públic, tècnics, delegats i la resta
d’autoritats esportives si causen lesions que signifiquen un detriment
de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona
agredida.
Els comportaments antiesportius que impedisquen la realització d’un
partit, una prova o una competició o que obliguen a suspendre-la
temporalment o definitiva.
Les intimidacions o coaccions realitzades contra àrbitres, tècnics,
delegats i resta d’autoritats esportives.
La desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades de
àrbitres, tècnics, delegats i resta d’autoritats esportives.
Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
La violació de secrets en assumptes que es coneguen per raó del
càrrec.
Els actes de rebel·lia contra els acords de l’Associació de Futbol Sala
de Pego.
Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un
partit o una competició.
L’alineació indeguda amb mala fe, la incompareixença no justificada o
la retirada d’un partit o una competició d’un equipo o àrbitre.
El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar
artificialment la capacitat física de l’esportista i la pràctica d’activitats o
la utilització de mètodes antireglamentaris que puguen modificar o
alterar els resultats d’una competició o un partit.
La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a al
seu consum, o a practicar o utilitzar els mètodes a que es fa referència
en la lletra j) del present punt.
L’incompliment de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
La utilització incorrecta dels fons privats de l’Associació i equips
participants en les competicions promogudes per l’Associació de futbol
sala de Pego, així com de les subvencions de caràcter públic o ajudes
d’entitats privades.
Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducta que,
directament o indirectament, induïsquen o inciten a la violència
Infraccions greus:
Les agressions a que es fan referència en el punt 10.2.1 a), si
impliquen una gravetat menor, segons el medi emprat o el resultat
produït.
Les amenaces, els insults i ofenses als àrbitres, tècnics, delegats i la
resta d’autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres
jugadors.
Les conductes que alteren greument el desenvolupament normal d’un
partit, una prova o una competició.
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d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)

10.2.3.
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

L’incompliment d’ordres, convocatòries o instruccions emanades dels
àrbitres, tècnics, delegats i la resta d’autoritats esportives.
Els actes notoris i públics que atempten contra la dignitat esportiva.
L’incompliment de la sanció per infracció lleu.
L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la
violència en els espectacles públics, i de lluitar contra estes, així com
en la investigació i el descobriment de la identitat dels responsables
d’actes violents.
L’alineació indeguda per negligència i la no compareixença no
plenament justificada d’un equip o d’un àrbitre a un partit.
El causar greus desperfectes en les instal·lacions o en els materials.
Comportar-se de forma que puga excitar el públic contra l’àrbitre,
tècnics, delegats, jugadors, autoritats esportives i aficionats de l’equip
rival .
La falsedat en les declaracions o indicacions formulades per qualsevol
persona associada, obligada a prestar-la, o per els àrbitres en la
confecció de l’acta del partit, sobre qualsevol dada d’aquest.
En general, la conducta contraria a les normes esportives, sempre que
no estiga recollida en la qualificació d’infracció molt greu.
Infraccions lleus:
Les observacions formulades a àrbitres, tècnics, delegats i la resta
d’autoritats esportives en l’exercici de les seus funcions, de forma que
suposen una lleu incorrecció.
La lleu incorrecció amb el públic o altres jugadors.
L’actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes
de àrbitres, tècnics, delegats i la resta d’autoritats esportives en
l’exercici de les seues funcions.
L’incompliment de les normes esportives per negligència o descuit,
excepte en el suposat de que constituïsquen una infracció greu o molt
greu.
El descuit en la conservació i atenció dels locals socials, de les
instal·lacions esportives i d’altres materials.
La simulació de lesiones.
Comportar-se bruscament sense produir danys a les coses o produint
danys lleus.
Els actes de desconsideració o grossers contra àrbitres, tècnics,
delegats, la resta d’autoritats esportives i públic, sempre que no siguen
de caràcter greu.
El fet de provocar per qualsevol mitja la interrupció d’una jugada o
episodi del joc.
El fet d’abandonar, invadir o entrar al terreny de joc sense autorització
arbitral alterant lleument el desenvolupament d’un partit.
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11. Sancions
11.1.

Tipus de sancions:

Les sancions que poden imposar-se són del tipus:
a) L’avís.
b) L’amonestació pública.
c) La suspensió o inhabilitació temporal.
d) La privació definitiva o temporal dels drets d’associació.
e) La privació de la llicència.
f)
La inhabilitació per perpetuïtat.
g) La multa.
h) La imposició de punts en la classificació d’esportivitat.
i)
La prohibició d’accés als recintes esportius.
j)
La pèrdua del partit o la desqualificació en la prova
k) La pèrdua de punts o de llocs en la classificació.
l)
La pèrdua o el descens de divisió.
11.2.

Sancions per targetes:
11.2.1.
a)
b)
c)

Targeta Groga:
5 punts en la classificació d’esportivitat
Multa de 3€
S’estableix tres cicles de targetes de 4, 3 i 2 targetes. Al completar
cadascun dels cicles s’estableixen les següents sancions:
a)
5 punts en la classificació d’esportivitat.
b)
Multa de 5€
c)
1 partit de suspensió a complir en el següent encontre de la mateixa
competició o en el primer partit de la pròxima temporada.

11.2.2.
a)
b)
c)

d)

11.3.

Targeta Roja:
10 punts en la classificació d’esportivitat
Multa de 6€
1 partit de suspensió a complir en el següent encontre de la mateixa
competició o en el primer partit de la pròxima temporada. Açò comporta:
a)
5 punts en la classificació d’esportivitat.
b)
Multa de 5€
Addicionalment pot comportar altres sancions segons la gravetat dels
fets que la ocasionaren i que es recullen en els punts 11.3, 11.4 i 11.5
del present règim disciplinari.

Sancions molt greus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La inhabilitació a perpetuïtat.
La privació definitiva de la llicencia de l’associat o associada.
La privació definitiva dels dret d’associació
La suspensió o inhabilitació temporal por un període de 1 a 4 anys o, si
procedeix, per un període de 1 a 4 temporades.
La privació del dret d’associació per un període de 1 a 4 anys.
La multa de fins 100,00 €
Fins a 50 punts en la classificació d’esportivitat.
La pèrdua o descens de divisió, o la pèrdua de punts o llocs en la
classificació, segons corresponga.
La pèrdua del partit amb el resultat de 0-3 o la desqualificació de la prova.
La prohibició d’accés als recintes esportius per un període de 1 a 5 anys.
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11.4.

Sancions greus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

11.5.

Sanciones lleus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

11.6.

La suspensió o inhabilitació por un període de 1 mes a 1 any, o si es
procedent, de 5 partits a 1 temporada.
La privació dels drets d’associat o associada por un període de 1 mes a 1
any.
La multa de fins 50,00 €
Fins a 30 punts en la classificació d’esportivitat.
La pèrdua del partit amb el resultat de 0-3.
La prohibició d’accés als recintes esportius per un període de 1 mes a 1 any.

La suspensió por un període no superior a 1 mes o un període de 1 a 4
partits.
La multa de fins 30,00 €
Fins a 20 punts en la classificació d’esportivitat.
La privació dels drets d’associat o associada por un període màxim de 1 mes.
La prohibició d’accés als recintes esportius per un període màxim de 1 mes.
L’avís.
L’amonestació pública.

Commutació de la sanció per la infracció 11.1.1 c.

En el suposat de ser sancionat un equip amb l’expulsió de la lliga pels motius
recollits en el punt 11.1.1 c, es permetrà commutar la sanció a l’equip o als seus
jugadors si:
a) Havien pagat el segur obligatori en la temporada de l’expulsió.
b) Abonen la part proporcional a cada jugador del deute que deixà l’equip
expulsat.
c) Sanció econòmica de 30€ per jugador.

11.7.

Circumstàncies agreujants i atenuants.
11.7.1.

Circumstàncies agreujants:

Son circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
a)
b)
c)
d)

11.7.2.

La reiteració.
La reincidència.
El perjudici econòmic ocasionat.
Amb respecte a àrbitres, jugadors, tècnics, delegats i autoritats
esportives, cometre les infraccions indicades en aquest reglament si
estan com espectadors d’un partit o competició.

Reiteració i reincidència:
11.7.2.1. Hi ha reiteració si l’autor d’una infracció ha sigut sancionat en la
mateixa temporada per un altre fet que tinga una sanció igual o
superior, o per més d’una que tinguen senyalades unes sancions
inferiors.
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11.7.2.2. Hi ha reincidència si l’autor d’una infracció ha sigut sancionat
en una mateixa temporada per un fet de la mateixa naturalesa a la
que deu ser sancionat
11.7.3.
Circumstancies atenuants:
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la realització de la
infracció.
b) El penediment espontani.
c) No haver sigut sancionat mai durant tot l’historial esportiu.

11.8.

Graduació de les sancions:

Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de la seua funció, aplicar la sanció
en el grau que estimen convenient, tenint en compte la naturalesa dels fets, la
personalitat del responsable, les conseqüències de la infracció i la concurrència de
circumstàncies atenuants o agreujants.
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