
REGLAMENT VII TORNEIG INFANTIL SUB 13
“ PRESIDENT RAMÓN FARRÚS”

CLUB ATLÈTIC SEGRE

1. Inscripció.-

El  torneig  està  reservat  exclusivament  a  jugadors  nascuts  l’any  2005,  es  podran
inscriure un màxim de 22 jugadors per equip incloent-hi també en aquest nombre un
màxim de tres jugadors de menys edat o sigui nascuts l’any 2006, si així ho decideix
qualsevol dels equips participants.

- Abans  de  l’inici  del  torneig  s’ha  de  presentar  obligatòriament  la  llicència
federativa  i  el  DNI  o  Passaport  o  NIE  dels  jugadors.  Un  membre  de
l’Organització  donarà  el  vist  i  plau de tota  la  documentació  preceptiva  i  les
dades dels jugadors de cada equip.

- Cada equip presentarà a l’inici del torneig una relació dels jugadors en la qual es
detallarà el DORSAL, el NOM  I COGNOMS i la DATA DE NAIXEMENT.

- Els jugadors portaran durant tot el torneig el mateix número de dorsal.
- Si abans de l’inici de un partit l’àrbitre creu que el color de les equipacions de

qualsevol  dels  equips   el  pot  confondre,  l’equip que figuri  com a visitant  al
calendari del torneig haurà de canviar la seva equipació de manera obligatòria.
Totes les samarretes aniran numerades i a més la numeració haurà de coincidir
amb l’acta del partit i el nom i cognoms del jugador  que consti en la relació
entregada a l’inici del torneig.

- Els partits es jugaran d’acord amb el Reglament FIFA de futbol 11.

2. Terreny de joc.- 
  
     Només  podran accedir al terreny de joc i a la zona de vestidors:

- Els  22  jugadors,  l’entrenador  i  els  ajudants,  i  el  delegat  de  l’equip,tots  ells
habilitats  amb la  corresponent  acreditació  i  sempre  i  quan  l’àrbitre  els  hagi
inscrit en l’acta del partit. En cap  altre cas es permetrà la presència de qualsevol
persona en el terreny de joc ni a la zona de vestidors.

3. Temps de joc.-

- Una sola part de 30 minuts. La pausa entre partits serà de 5 minuts.
- Els  equips podran escalfar  abans del  partit  en un camp annex.  Aquest  camp

annex estarà dividit en dues zones on cada equip disposarà de mig camp per fer
l’escalfament.

- Per l’escalfament cada equip aportarà les seves pròpies pilotes, l’Organització
NO aportarà pilotes per l’escalfament dels equips.
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4. Classificació.-

La classificació s’obtindrà per:
- Cada partit guanyat: 3 punts per l’equip guanyador i 0 punts pel perdedor
- Cada partit empatat: 1 punt per a cada equip.
- Es  classificaran  els  dos  primers  equips  de  cada  grup  que  hagin  obtingut  el

major nombre de punts.

En cas d’empat a punts entre dos o més equips, la classificació s’obtindrà per l’ordre
següent :
-  1r. Per la diferència general de gols a favor i en contra,es classifica l’equip amb

       la diferència més gran de gols a favor.
- 2n. El gol average en enfrontaments particulars.
- 3er. L’equip més golejador
- 4t.   L’equip menys golejat.
- 5é.  L’equip més jove, computant-se a aquest efecte els 11 jugadors més joves de

cada equip.
- 6è.  Per sorteig , es llençarà una moneda a l’aire.

5. Normes a tenir en compte.-

- El nombre de jugadors inscrits en l’acta per jugar el partit serà d’11. 
- Es podran efectuar totes aquelles substitucions que cada equip cregui convenient

fer entre els 22 jugadors inscrits al torneig.
- La conformitat d’accés al camp dels  jugadors substituts serà verificada per les

persones de control de taula que no permetran que cap jugador substitut entri al
terreny de joc fins que el jugador que surt hagi abandonat el terreny de joc.

- L’àrbitre no té cap responsabilitat en les substitucions dels jugadors.

6. Sancions.-

- Si un jugador és  expulsat  amb targeta  vermella  directa,  això farà  impossible
poder jugar en el proper partit del seu equip. Segons la gravetat de la falta i el
motiu  de l’expulsió el Comitè Organitzador del torneig podrà decidir el nombre
de partits en els quals no podrà participar i també podrà decidir si l’expulsa per
la resta del torneig.

- En cas  d’expulsió  per  doble  advertiment  en el  decurs  d’un partit,  el  Comitè
Organitzador del torneig serà qui decidirà si el jugador podrà seguir participant
en el següent o següents partits,  segons  la gravetat  de la falta i el motiu de
l’expulsió.

- Tota aquella conducta que es consideri incorrecta o poc esportiva tant per part
dels  jugadors,  tècnics,  ajudants  o  delegats  de  qualsevol  equip,  el  Comitè
Organitzador del torneig els podrà advertir i també decidir la seva  expulsió del
torneig.
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- 4Els delegats dels equips són els responsables del seu equip en el cas que es
produíssin  danys  i  destrosses  en  els  vestuaris  i  altres  dependències  de  les
instal·lacions  esportives, i també se’ls-hi pot exigir  el rescabalament econòmic
dels desperfectes.

7. Àrbitres.-

      -    Els àrbitres seran col·legiats per la Federació Catalana de Futbol.

8. Responsabilitat.-

- Tots els clubs que participen al torneig han de tenir assegurats els seus jugadors
dins i fora del terreny de joc, qualsevol lesió o dany físic serà responsabilitat
pròpia  de cada club deslliurant de qualsevol responsabilitat al club Atlètic Segre
com a club organitzador.

- El club Atlètic Segre com a club organitzador del torneig NO és el  responsable
dels possibles danys i perjudicis als equips participants com pot ser la pèrdua
d’objectes personals, robatori o altres circumstàncies.

- Cada club que participa tindrà un vestuari exclusiu durant tota la jornada del
torneig i se li entregarà una clau de manera que quedi tot el material desat sota la
responsabilitat de l’equip titular del vestuari.

- Tots els participants donen el seu consentiment pel tractament i automatització
de les seves dades i autoritzen a l’Organització del torneig  per utilitzar –les,tant
si es tracta de qualsevol reproducció gràfica d’imatge o sonora durant la seva
participació en el torneig, sempre i quan  no atenti contra la moralitat i  pudor de
les persones.

- Les  reclamacions  es  presentaran  a  la  Direcció  del  torneig  per  escrit,  com a
màxim 15 minuts  desprès de la  finalització de cada partit.  Les  decisions  del
Comitè  Organitzador  del  torneig  són inapel·lables  i  vinculants  per  qualsevol
reclamació.

- Per qualsevol altre aspecte no previst en aquest Reglament,  serà competència
única i exclusiva del Comitè Organitzador del torneig essent les seves decisions
fermes e inapel·lables. També es reserva el dret a afegir, modificar, interpretar i
aplicar les normes segons el seu criteri i les necessitats del torneig.

- El  Comitè  Organitzador  del  torneig  es  reserva  el  dret  a  modificar  aquestes
normes en benefici de la competició del torneig.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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