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INSCRIPCIÓ AL TORNEIG 

  Art. 1
Poden participar-hi equips d'agrupacions, grups, associacions de veïns, penyes... Els jugadors 

han de ser més grans de 14 anys. 

  Art. 2
Cada equip ha d’estar format per un mínim de 7 jugadors i un màxim de 15, més l'entrenador i 

delegat, responsabilitat que pot assumir un jugador. 

  Art. 3
El dret d'inscripció per a tot el torneig és de 96 euros per equip. No caldrà fiança, malgrat 

qualsevol part de les instal·lacions que siguin danyades es pagaran a compte del jugador 

responsable d’haver-lo trencat. 

  Art. 4
Tots els grups inscrits han de tramitar el full d’inscripció (on ha de constar l’adreça electrònica 

del responsable) i les dades especificades en el full d’inscripció de cada jugador. 

  Art. 5
No s’admetran sol·licituds d’horaris especials de cap equip. 

  Art. 6
Només els jugadors, l'entrenador i els delegats poden romandre a la banqueta.  

  Art. 7
L'existència d'un delegat no és imprescindible per a l'equip. 

  Art. 8
Abans de començar el partit, cada equip ha de presentar a l’àrbitre els jugadors que jugaran el 

partit i els respectius números (en cas que no es trobin a les samarretes). 

  Art. 9
Si un equip alinea un jugador no inscrit, i el comitè ho considera alineació indeguda, l'equip 

perdrà el partit pel resultat de 1-0 en cas d'haver-lo guanyat; si l'hagués perdut es mantindrà el 

resultat del partit. 

  Art. 10
S'acceptarà el traspàs d'un jugador d'un equip a un altre abans de jugar el primer partit. Si un 

jugador ha jugat un partit amb un equip, no podrà jugar amb cap altre. 

  Art. 11
La primera incompareixença a un partit suposa la pèrdua del partit. La segona 

incompareixença a un partit suposa l'exclusió del campionat. 
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  Art. 12
Única i exclusivament es permeten ajornaments de partits en casos de força major. La petició 

s'ha de fer mitjançant un escrit amb un mínim de 00:30 hores d'antelació. 

Si l'equip avisa amb menys de 30 minuts, es dóna per perdut el partit, però no se li descompta 

cap punt a la classificació general. L'equip no té dret a reclamar la part proporcional de 

l'arbitratge, com a partit no disputat. 

  Art. 13
Tota la informació del torneig (horaris, partits, canvis, etc.), es pot trobar a la pàgina web de 

Cabrera és Espectacle (http://www.cabreraesespectacle.com/). 

 Responsabilitat Art. 14
La participació en el torneig es fa sota la responsabilitat i el risc dels participants. El participant, 

al moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a jugar el torneig. 

S'eximeix l'organització de tota responsabilitat per la pèrdua d'objectes personals per robatori 

o altres circumstàncies. 

El participant assumeix els danys que es pugui causar a si mateix o a terceres persones, i 

eximeix l’associació Cabrera és Espectacle de qualsevol responsabilitat. 

El participant renuncia a tota acció legal que es pugui derivar de la participació en 

l'esdeveniment. 

El participant autoritza als organitzadors de l'esdeveniment a la gravació total o parcial de la 

seva participació mitjançant fotografies, pel·lícules, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut, 

i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària, sense dret a rebre 

cap compensació econòmica. 

 Privacitat Art. 15
De conformitat amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals dels inscrits s' incorporaran a un 

fitxer propietat dels organitzadors de l’esdeveniment, amb la finalitat de cursar la sol·licitud 

d’inscripció, gestionar classificacions i resultats, i enviar publicitat sobre les activitats 

organitzades. 

Els participants podran exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició al tractament de les seves dades, contactant a tal efecte amb el responsable del 

torneig a l'adreça electrònica cabreraespectacle@gmail.com. 

 

  

http://www.cabreraesespectacle.com/
mailto:cabreraespectacle@gmail.com
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REGLAMENT 

  Art. 16
L’organització pot variar el sistema de competició depenent del nombre total d’equips. 

  Art. 17
Els horaris s’especificaran segons el calendari. 

  Art. 18
El torneig es portarà a terme a les instal·lacions municipals. L’organització es reserva la 

potestat de canviar, puntualment, la instal·lació i l’hora, cosa que es comunicarà 

anticipadament als equips implicats. 

  Art. 19
En cas d’empat en punts a la classificació, es tindrà en compte el gol average particular. Si és 

entre tres o més equips, es tindrà en compte el gol average total. 

Si encara hi ha empat, es disputarà la continuïtat en una tanda de 5 penals, i s’allargarà d’un en 

un acabant cada ronda fins a desempatar. Si l’empat a gol average és entre tres o més equips, 

es disputarà de dos en dos a sorteig. 

ARBITRATGES 

  Art. 20
En cas d'algun incident, l'àrbitre pot redactar un annex complementari, el qual s'ensenyarà als 

equips, que hi podran efectuar al·legacions. 

LA COMPETICIÓ 

  Art. 21
Cada equip ha de portar dues equipacions dels colors especificats en la inscripció. Una primera 

samarreta que utilitzarà sempre, i una segona que utilitzarà en cas de no jugar com a equip 

local i coincidir amb color amb l’equip contrincant. 

  Art. 22
Es consideren no presentats els equips que, passats 10 minuts de l'hora oficial fixada per 

començar el partit, no siguin al camp, degudament equipats. 

Passat aquest termini, si no s'ha completat l’equip, es declararà, amb totes les conseqüències, 

no presentat, i es deixarà constància en l’acta dels jugadors presents quan es tanqui. Qualsevol 

altre acord entre els equips serà en perjudici de la durada del partit i la seva celebració (si 

escau) no serà oficial, encara que l’àrbitre dirigirà el partit i la despesa anirà a càrrec de l’equip 

infractor. 
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  Art. 23
En l'acta tan sols es poden inscriure els jugadors presents al camp i sempre fins a un màxim de 

quinze. 

  Art. 24
El mínim de jugadors per començar i continuar un partit és de 4 al camp. 

  Art. 25
Els partits tindran una durada de 20 minuts cada part i un descans de 2 minuts. 

DISPOSICIONS GENERALS 

  Art. 26
Els vestidors romandran oberts per possibilitar la màxima rendibilitat, a causa de la nombrosa 

participació d’equips. Per això, es recomana no deixar-hi res durant el partit. 

L'organització no es fa responsable dels possibles danys físics o morals ni tampoc de possibles 

sostraccions durant la competició. 

  Art. 27
Cada equip es fa responsable dels possibles danys que els jugadors que el representen puguin 

ocasionar a les instal·lacions. L'encarregat de la instal·lació, o l'àrbitre, podrà sol·licitar el DNI 

del responsable. Els danys ocasionats podran comportar fins i tot l'expulsió de la competició. 

Queda totalment prohibit fumar i menjar productes amb esclòfia a les banquetes. 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

  Art. 28
L’organització vetllarà pel bon funcionament del torneig i aplicarà, si s’escau, les sancions 

disciplinàries corresponents. Les decisions de la organització es donaran a conèixer abans de la 

celebració del partit següent. 

  Art. 29
Per cada incompareixença es descomptarà a l'equip infractor un punt en la classificació general 

A la segona incompareixença l'equip serà donat de baixa, i perdrà, per tant, tots els drets. 

  Art. 30
Es podran fer reclamacions o impugnacions fins a un termini màxim de 30 minuts després 

d'haver-se jugat el partit. 
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SANCIONS DISCIPLINÀRIES 

 UN PARTIT Art. 31
- Acumulació de 4 targetes grogues. 

- Per fer joc perillós. 

- Protestar iradament contra les decisions de l'àrbitre. 

- Menysprear públicament l'autoritat de l'àrbitre. 

- Cometre qualsevol acte de desconsideració cap a un altre jugador, àrbitre, delegat, 

entrenador, espectador o conserge. 

 DOS PARTITS Art. 32
- Pronunciar paraules irrespectuoses per a la dignitat de les persones. 

- Insultar, amenaçar o provocar un contrari amb paraules ofensives o gestos grollers. 

 TOT EL TORNEIG Art. 33
- Intentar agredir un jugador contrari. 

- Repel·lir l'agressió d'un contrari amb un acte de la mateixa naturalesa. 

- Per insults a l'àrbitre, als delegats o als entrenadors. 

- Temptativa d'agressió a l'àrbitre, als delegats o als entrenadors; amenaçar-los, agafar-los o 

donar-los empentes. 

- Agressió a un altre jugador. 

- Agressió a delegats o entrenadors. 

- Agressió a l'àrbitre 

  Art. 34
- L'agressió col·lectiva a àrbitres, entrenadors, delegats o equip contrari, amb escàndol públic 

serà motiu de l'expulsió de l'equip agressor. 

- L’organització es reserva el dret de posar una denúncia davant l’autoritat competent. 

  Art. 35
- Si l'agredit és l'àrbitre i pateix lesions que determinin inutilitat temporal per poder-se dedicar 

a la seva feina habitual, el culpable serà suspès a perpetuïtat, sense perjudici de les càrregues 

que puguin produir-se en cas d'haver-hi judici civil per faltes o maltractaments. 

  Art. 36
- Quan hi hagi targeta vermella directa, el jugador expulsat no es podrà alinear en el partit 

següent i haurà d’esperar la decisió de la organització. 
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  Art. 37
- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 

1. La reiteració. 

2. La reincidència en el mateix fet. 

3. L’habitualitat. 

Aquestes circumstàncies poden fer doblar la sanció prevista en aquest reglament, i fins i tot 

poden ser motiu d'expulsió. 

  Art. 38
- L’organització es faculta per decidir els casos que per la seva dubtosa interpretació no puguin 

ésser jutjats per l'articulat en aquestes normes. 

  “EQUIPAMENT” Art. 39
Cada equip ha de portar dues equipacions dels colors especificats en la inscripció. Una primera 

samarreta que utilitzarà sempre, i una segona que utilitzarà en cas de no jugar com a equip 

local i coincidir amb color amb l’equip contrincant.  

El porter anirà vestit amb un color diferent del seu equip i que el contrincant. 

  Art. 40
- En el cas que es desqualifiquí un equip durant la competició, cal procedir de la manera 

següent: 

Tots els equips que han jugat i que , durant la primera volta de la competició, jugarien contra el 

desqualificat, guanyen el partit amb el resultat d’1 a 0, adjudicant el gol al capità, 

independentment del resultat que hi hagi hagut amb anterioritat. Si la desqualificació és a la 

segona volta, ens mantindran els resultats. 

PREMIS 

  Art. 41
A la lliga es concedirà premi al primer classificat. 

DISPOSICIONS FINALS 

  Art. 42
La reglamentació del joc és la que estableix la Federació Catalana de Futbol 7. Tot el que no 

sigui previst en aquest reglament, serà solucionat per l’organització. 

  Art. 43
La participació en el campionat suposa l'acceptació d'aquesta normativa. 
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REGLAMENT DE LA PILOTA DE JOC 
Què han de fer els equips: 

Durant els partits els equips estan obligats a anar a buscar la pilota en el cas que surti dels 

límits de la instal·lació esportiva (qualsevol jugador de l’equip que l’hagi fet fora), excepte en 

els casos que entri en alguna propietat privada, cas en què ha de ser el personal de la 

instal·lació qui vagi a buscar-la. 


