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LLIGA MUNICIPAL FUTBOL SALA AJUNTAMENT DE PINEDA
TEMPORADA 2021-2022

NORMES DE FUNCIONAMENT

1. El torneig es guiarà pel Reglament de Competició de la Liga Nacional de Futbol Sala, afegint les
possibles variants del propi torneig.
2. Cada equip podrà inscriure un màxim de 15 jugadors. El nombre de jugadors inscrits en el full
d'inscripció no podrà ser modificat, ni canviar els jugadors inscrits durant el Torneig a excepció de lesió
de llarga durada degudament acreditada. Aquesta llista només podrà ser modificada fins l'inici del
primer partit del Torneig i durant les tres primeres jornades de la primera volta. Posteriorment s’obrirà
un altre període que comprendrà les 3 primeres jornades de la segona volta en el que es podrà
modificar la llista de jugadors. Entraran en vigor per a la jornada de dissabte les modificacions
comunicades a través de l’adreça de correu electrònic esports@pinedademar.org abans del dijous
anterior a les 13.00 hores.
3. El preu d’inscripció al torneig és de 900 €. S’estableixen dos terminis de pagament:
-

Primer termini en el moment de presentar el formulari d’inscripció. Preu 500 €.

-

Segon termini: abans del 31/12/2021. Preu 400 €.

S’utilitzaran els formularis de pagament facilitats pel Servei d’Esports.
4. Cada equip participant presentarà, com a mínim, un/a delegat/da o responsable d'equip i un 2on/a
delegat/da, reflectint-los a la fitxa d'inscripció. En el cas que l’equip disposi d’entrenador/a i/o
entrenador/a auxiliar també s’hauran de fer constar al full d’inscripció les seves dades personals.
Durant els partits no es permetrà seure a la banqueta a cap persona que no estigui inscrita com a
jugador, responsable d’equip/delegat o entrenador.
5. Els equips participants hauran de posar al full d'inscripció totes les dades requerides, fent notar que en
l'apartat de jugadors, el número de dorsal que marca el full ha de coincidir amb el numero de
samarreta del jugador, el qual no podrà canviar al llarg del torneig, facilitant d'aquesta manera la tasca
de la taula d’anotadors. Els formularis d’inscripció i pagament s’hauran de presentar al registre
d’aquest Ajuntament degudament complimentats amb tota la informació requerida i dins de termini.
6. Juntament amb el full d'inscripció s'haurà de presentar la documentació següent:
a) Comprovant del pagament del primer termini de la taxa de l’activitat.
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b) Fotocòpia del NIF/NIE del responsable de l’equip i del 2on delegat.
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7. El termini per a presentar el full d’inscripció i comprovant del pagament del primer termini de la taxa al
registre municipal serà des del dia 1 fins al 30 de setembre, ambdós inclosos. No podran presentar
inscripció els equips inscrits en edicions anteriors de la Lliga Municipal de Futbol Sala que no estiguin
al corrent de pagament.
8. La lliga inscriurà un màxim de 28 equips i es celebraran un màxim de 26 jornades de competició,
essent condició imprescindible la presentació del full d’inscripció i el comprovant del primer pagament
en temps i forma al registre municipal així com estar al corrent de pagament en el cas d’haver participat
en edicions anteriors.
En cas d’haver més de 28 equips candidats a participar, l’ordre d’admissió dels equips es regirà pel
criteris següents:
1) Haver participat en l’edició 2019-20 amb absència d’incidències disciplinàries greus i mantenir el
mateix nom d’equip.
2) Haver participat abans de l’edició 2019-20 amb absència d’incidències disciplinàries greus i
mantenir el mateix nom d’equip.
3) En cas d’empat es sortejarà la participació.
9. Els equips estan formats per persones majors de 16 anys. Els menors d'edat hauran de tenir signada i
presentada al registre municipal en el moment de presentació del formulari d’inscripció una
autorització del pares o tutors legals.
10. Els equips hauran de presentar-se com a mínim 20 minuts abans de cada partit comunicant la seva
arribada a la taula, per tal de que no es produeixin retards dels horaris previstos. De la mateixa manera,
si transcorreguts 10 minuts de l'hora senyalada pel començament del partit algun dels dos equips no
s'ha presentat es regirà per les normes marcades en l'apartat de sancions.
11. Cada jugador portarà a la seva samarreta el mateix dorsal durant tot el Torneig. Aquest número serà el
mateix amb el que el jugador hi figuri al full d'inscripció del seu equip.
12. És obligatòria per l'entrada al terreny de joc el portar sabatilles d'esport amb la sola blanca i diferents a
les utilitzades com a sabates de carrer.
13. Qualsevol reclamació derivada d’una sanció, haurà de ser presentada pel delegat de l’equip a través de
l’adreça de correu electrònic esports@pinedademar.org en el termini màxim de 48 hores de la seva
notificació.
14. No es podrà ajornar cap partit si no és per causes tècniques de l’organització o per causes
climatològiques. En cas de donar-se alguna excepció, per causa justificada, l’equip causant de
l’ajornament haurà de córrer amb les despeses del partit, així com adaptar-se a les conveniències de
l’equip contrari, a efectes de dia i hora de la celebració del partit. L’equip que per causes justificades
vulgui ajornar un partit avisarà a l’organització amb un mes d’avançament, per escrit i entrat pel registre
de l’Ajuntament.
15. L’organització del torneig no es fa responsable de la desaparició d'objectes dipositats als vestuaris o a
qualsevol part del recinte, així com de les possibles lesions i accidents que hi puguin haver durant la
pràctica esportiva.
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16. En compliment de la campanya municipal “Pineda sense fums”, l’adequat manteniment i la neteja de la
instal·lació, no es permès fumar a les instal·lacions esportives ni als vestidors.
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17. Es contractarà una pòlissa d’assegurances d’accidents esportius per cobrir els danys que puguin
derivar-se de l’exercici de l’activitat esportiva durant els partits, amb les cobertures establertes per la
legislació vigent en la matèria.
18. La inscripció en l’activitat exonera l’organització de les responsabilitats sobre qualsevol lesió, pèrdua o
mal sofert durant el torneig.
19. La participació en aquesta activitat significa la total acceptació de totes les normes de la mateixa, i
quedarà rubricada amb la signatura del delegat de l’equip en el full d'inscripció.
20. La programació de la competició es farà en base als següents paràmetres:
 Les competicions s’organitzaran amb tipus “lliga” a dues voltes.
 Els calendari haurà de preveure que cada equip competeixi un mínim d’una vegada per setmana
(amb grups parells d’equips participants si el número d’equips inscrits ho permet).
 Es podran establir grups diferenciats per categories, tipus “divisió”, en funció del número d’equips
inscrits.

 Un cop finalitzat el campionat de lliga tindrà lloc un torneig post temporada al que es
classificaran els 8 primers classificats de cada grup, és a dir, un total de 16 equips. Aquest
torneig es disputarà els dissabtes 4, 11 i 18 de juny de 2022 i el sistema de competició
serà d'eliminatòries. Els 16 equips classificats (independentment de si són del grup primera
o segona) aniran a un mateix bombo i es realitzarà un sorteig pur per establir quines són
les eliminatòries i els encreuaments fins a la final del torneig. Per poder participar és
imprescindible que els equips estiguin al corrent de pagament.
21. Règim sancionador:
a) Un jugador expulsat per dues targetes grogues quedarà fora del partit i del següent partit que li
toqui jugar al seu equip. Aquest jugador podrà ser substituït en el mateix partit. Aquestes targetes
no seran acumulades.
b) L’expulsió en un partit provoca la impossibilitat de jugar el proper partit. Aquesta regla preval sobre
qualsevol altre.
c) L’acumulació de tres targetes grogues suposarà la suspensió del següent partit.
d) Qualsevol acció violenta o agressió serà recollida per l’àrbitre, es recollirà a l’acta de la mesa i es
tractarà pel Servei d’Esports amb la possibilitat de decretar l’expulsió definitiva del torneig.
22. El Comitè de Competició, com a òrgan col·legiat de decisió per a la interpretació de les Normes de
funcionament i, si s’escau, l’aplicació de les sancions aplicables en casos d’expulsió per motiu
d’agressió física o verbal que quedin recollits a l’acta del partit, estarà format per un representant de
l’empresa que presta el servei d’arbitratges i un representant de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com a
organitzador del campionat.
23. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes normes serà competència exclusiva de l’organització i
la seva decisió serà última i inapel·lable.
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