NORMATIVA TÈCNICA FUTBOL SALA LLEURE
Introducció: El Consell Esportiu d’Osona organitza la XXVIa. Edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala
Lleure. Les oficines d’aquest organisme estan ubicades al carrer de la Fura - Mas Osona - a la Zona Esportiva
Municipal de Vic, tel: 93 881 47 42 i fax: 93 889 51 32. L’horari d’atenció al públic és els matins de les 9 a
les 13, i les tardes de 16 a 20, amb l’excepció dels divendres que a la tarda es tancarà a les 19.
Mitjançant aquesta Lliga el Consell Esportiu d'Osona pretén facilitar a tots els esportistes d’aquesta modalitat,
la pràctica de l’esport en el temps de lleure d’una manera reglamentada i regulada, establint diverses
categories i classificacions.
1.

Participants i inscripció: Pot participar-hi qualsevol equip que hagi fet la seva inscripció i la dels seus
components sempre que hagi presentat la documentació següent:
-

-

Una fotografia recent mida carnet i una fotocòpia del DNI els jugadors que no van
participar la temporada 2009-2010. Els que van participar la temporada anterior hauran de
presentar la corresponent llicència esportiva.
Afiliació a la Mutualitat General Esportiva que ofereix al Consell Esportiu d’Osona

Per aquesta edició el preu de la inscripció és de 500€ pels equips
Cada equip haurà de fer efectiva una fiança de 60€ que els serà retornada al final de la competició si no hi
ha hagut cap incidència. Els equips podran recuperar la fiança des del dia 1 de maig fins el 30 de maig de
2016 a les oficines del Consell Esportiu d’Osona. Més enllà d’aquesta data no es retornarà cap import, es
deixarant per la propera temporada.
Els participants podran consultar tota la informació relativa a la XXVIa. Edició de la Lliga Comarcal de
Futbol Sala Lleure (calendari de partits, resultats i classificacions, reglaments i normatives, etc.) per mitjà
de la nostra pàgina web www.ceosona.com.
2.

Composició dels equips: Recomanem que els equips estiguin formats per un mínim de 10 (deu) i un
màxim de 12 (dotze) esportistes.
No podran incorporar-se nous jugadors durant les 4 (quatre) últimes jornades excepte en casos
perfectament justificats, prèvia autorització del Comitè Tècnic de Futbol Sala Lleure.

3.

Classificacions: S’establirà una classificació per cada Sèrie i Grup

4.

Sistema de competició: El sistema de competició serà una lliga regular d’una única volta. I al final es
farà un play off final per determinar el campió del torneig.

5.

Durada dels partits: Es jugaran dues parts de 25 (vint-i-cinc) minuts cadascuna amb un descans de 5
(cinc) minuts entremig. Durant el partit es podran sol·licitar 2 (dos) temps morts d’un minut (un a cada
part), que es concediran únicament quan l’equip que el sol·licita tingui la pilota en possessió i el joc
estigui aturat. No es podrà sol·licitar cap temps mort durant els últims 2 (dos) minuts tant de la primera
com de la segona part.

7.

Incompareixences: Si a l’hora prevista per l’inici del partit, un dels equips no s’ha presentat o s’ha
presentat amb un nombre de jugadors insuficient per començar-lo (com a mínim tres jugadors de camp i
el porter), l’àrbitre haurà d’advertir d’aquesta circumstància al capità/delegat de l’equip contrari i farà
constar en acta l’hora de tancament i la relació de jugadors presents d’ambdós equips. Excepcionalment
l’àrbitre podrà endarrerir l’inici del partit per tal que aquest es jugui sense incidències (el retard no podrà
excedir els 5 minuts).

8.

Ajornaments: Els equips NO podran ajornar els partits sota cap concepte i sols podrà fer-ho
l’organització per causes justificades tals com greus inclemències meteorològiques, impossibilitats d’ús
de les instal·lacions assignades o altres causes de força major.

9.

Equipament: Els jugadors hauran d’anar degudament uniformats, amb pantalons curts i samarreta
d’iguals característiques i colors per a tot l’equip. La samarreta haurà de tenir mànigues i d’estar
numerada. En cas de coincidir el color de l’equipament dels dos equips, l’organització disposarà de
pitralls.
No és permès que el jugador utilitzi qualsevol objecte que l’àrbitre consideri perillós per a la pràctica
d’aquest esport (arracades, penjolls, anells, pírcings, etc.). D’altra banda, és recomanable l’ús de
canyelleres.
La persona que faci les funcions de capità haurà de portar un braçalet identificatiu.
Recordeu que en determinats pavellons, és obligatori portar un calçat de sola blanca, diferent del que
s’utilitza per accedir a la pista de joc, per tal d’evitar possibles desperfectes.

10. Banquetes: La zona de banquetes està reservada únicament i exclusiva als jugadors que estiguin en
disposició de jugar (no poden haver-hi jugadors lesionats, expulsats ni sancionats), entrenadors i delegats
amb llicència esportiva. Els equips hauran d’ocupar la banqueta corresponent al mig camp on estigui
situat el seu porter. El públic haurà de situar-se a la graderia, i en cas que no n’hi hagi, a la banda
contrària on hi ha les banquetes. Els equips hauran de vetllar pel correcte comportament de les persones
que els acompanyen.
11. Sancions: Quan un jugador sigui amonestat amb 4 (quatre) targes grogues, haurà de complir una sanció
d’un partit sense jugar. En cas de rebre una targeta vermella directa, el Comitè de Competició decidirà el
nombre de partits de sanció (com a mínim un, que es complirà el partit immediatament següent al partit
que va ser expulsat).
12. Reclamacions: Les reclamacions hauran de fer-se per escrit adreçades al Comitè de Competició del
Consell Esportiu d’Osona fins a 48 hores després que s’hagi fet la competició.
13. Drets i deures: La inscripció a la XXVIa. Edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala Lleure inclou els
arbitratges amb àrbitres designats pel Consell Esportiu d'Osona, jugar en pavellons coberts i adequats per
a la pràctica del futbol sala, una pilota reglamentària, un trofeu pels equips menys golejats, un pel màxim
golejador i un premi a l’esportivitat per cada Sèrie i Grup.
Són deures dels participants respectar i fer respectar les presents normes, respectar els pavellons i llurs
instal·lacions complementàries, acatar les decisions disciplinàries i designar un delegat que tindrà les
funcions de representar l’equip davant l’organització i la resta d’equips, així com assistir a les reunions
que es convoquin.
Els equips hauran de presentar-se als partits amb la pilota que se’ls entrega a principi de temporada.
14. En tot allò no previst en el resum de les Regles de Joc, s’aplicaran les Regles de Joc del Futsal de la
FIFA.
15. La participació en la XXVIa. Edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala Lleure implica l’acceptació
d’aquesta normativa en la seva totalitat.

