


A.-  CARACTERÍSTIQUES PER A LA
PARTICIPACIÓ EN EL TORNEIG

1 PARTICIPANTS 

a.- Podran prendre part en la competició tots els membres dels equips que hagen
formalitzat  correctament  la  sol·licitud  d'inscripció  al  TORNEIG  SOLIDARI
FUTBOL-7 BORRIANA de BORRIANA, organitzat pel Servei Municipal d’Esports
de BORRIANA.

b.- Per a poder participar en el  TORNEIG SOLIDARI FUTBOL-7 BORRIANA de
BORRIANA,  s'haurà  de  superar  els  16  anys  d'edat  en  el  moment  d'inici  del
campionat.

2 INSCRIPCIONS

a- Per a realitzar la inscripció hauran de sol·licitar  informació en les oficines del
Servei Municipal d’Esports de BORRIANA.

b- Hauran  d'emplenar  i  abonar  la  fulla  d'autoliquidació  que  li  serà  facilitada  en
aquestes oficines, havent de posteriorment presentar la següent documentació:

• 1 fotografia color original grandària carnet amb el nom i cognoms per
darrere de cadascun dels jugadors inscrits ( no s'accepten fotocòpies )

• Fotocòpia del D.N.I. de cadascun dels jugadors inscrits
• Imprès oficial d'inscripció amb tots els camps emplenats
• Resguard de pagaments
• Abone de taxes per jugador
• Abonament en concepte d'arbitratges

3 INSTAL·LACIONS I MATERIAL

a- a- Tots els participants han de respectar les normes d'instal·lacions i fer bon ús
de les mateixes i del material  que el Servei Municipal d’Esports pose a la seua
disposició.

A tots els infractors de la present norma se'ls podrà obrir un expedient
i expulsar-los de la competició.



4 CONVIVÈNCIA

Tots els participants tenen l'obligació de comportar-se, tant en el camp de joc
com fora d'ell, amb total correcció cap als seus companys, àrbitres o jutges, públic
i personal del Servei Municipal d’Esports., assenyalant-se com a infraccions a
aquesta norma qualsevol posat, gest o expressió verbal d'insult o menyspreu.

5 NOMS D’EQUIPS

Tots els equips que es formen portaran el nom que els seus jugadors designen,
sempre  que  siga  respectuós  i  no  facen  referències  discriminatòries.  El  Servei
Municipal d’Esports  no admetrà noms que atempten a la integritat personal o
ferisquen la sensibilitat.

6 TERMINI D'ALTA DE JUGADORS

a- El termini d'alta dels participants serà fins que concloga la 1ª fase del campionat. 
b- Un participant donat d'alta en un equip inscrit en aquesta edició del TORNEIG DE

FUTBOL-7  BORRIANA   podrà  donar-se  d'alta  en  un  altre  equip  que  també
participe en aquest  TORNEIG DE FUTBOL-7 BORRIANA sempre que:
• formalitze la inscripció íntegra en tots dos equips
• que tots dos equips no disputen la mateixa categoria
• S'haja emplenat el formulari oficial de sol·licitud per a tal cas

c- Una vegada finalitzat el període d'inscripció no s'admetrà cap canvi en la confecció
dels equips, és a dir, cada jugador que haja d'entrar nou en la llista de jugadors
haurà de pagar la totalitat de la taxa d'inscripció del campionat de 28 € ( Vint-i-
vuit Euros ).
Sempre que es realitze un alta al  campionat s'abonarà íntegrament la taxa del
campionat.  Perquè  aquesta  alta  siga  efectiva  haurà  de  ser  dipositada  en  les
oficines del SME com a límit el dia anterior al partit a disputar de 12 a 15h, de no
ser així no tindrà validesa fins a la següent trobada.



7 PÒLISSA D'ASSEGURANCES

L'Ajuntament de BORRIANA té contractada una pòlissa d'assegurança esportiu per
a cobrir les possibles lesions derivades de la participació en el Torneig i que hagen
seguit el protocol establit.

B.-  CARACTERÍSTIQUES DE LA
COMPETICIÓ

1 PARTICIPANTS
Podran prendre part en la competició tots els membres dels equips que hagen

formalitzat  correctament  la  inscripció  al  TORNEIG  SOLIDARI  FUTBOL-7
BORRIANA de BORRIANA, organitzat pel  Servei  Municipal  d’Esports i  el  Club
Futbol Sala BORRIANA

2 JUGADORS
El mínim de jugadors per equip a inscriure serà de 10 jugadors, no havent-hi

límit màxim, sempre que realitzen correctament la seua inscripció al TORNEIG DE
FUTBOL-7 BORRIANA.

3 ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ
a-  El  Servei  Municipal  d’Esports  organitzarà  la  competició  en  funció  de  les

inscripcions d'equips o jugadors, de les instal·lacions disponibles, del termini de
temps, podent anul·lar alguna competició si no existira un mínim d'inscripcions que
garantisquen  el  normal  desenvolupament  de  la  mateixa  o  per  qualsevol  altra
circumstància.

b-  Tots  els  calendaris  de  competicions,  resultats,  decisions  del  Comitè  de
Competició  i  Apel·lació  seran  comunicats  als  responsables  dels  equips,  sent
responsabilitat d'aquests, informar als jugadors.



4 SISTEMA DE LA COMPETICIÓ
 El sistema de competició seguirà sent l'implantat en les últimes edicions, ja que

assegura major diversió per als participants ja que s'igualen els nivells.
 Es crearan 3, 4 o 5 Divisions a partir dels resultats obtinguts en la passada edició.

Els equips que s'han inscrit nous en el Torneig, passen a formar part directament
de la quarta o cinquena divisió.

 En cas  de descens  a  una  categoria  que  no existira  aqueix any,  l'any  posterior
aqueix equip seria el primer a promocionar a la categoria si hi haguera algun buit
després de repartir-los entre els equips participants del pretorneig. 

 Dins de cada divisió es crearan, per sorteig, dos grups de 8 equips. Els components
d'aquests  grups  s'enfrontaran  entre  si  a  una  volta.  Després  d'aquests
enfrontaments, i  a partir dels resultats obtinguts ( punts, gols,  gols en contra,
etc...) es crearà una classificació de cada divisió.

 A partir d'aquestes classificacions es jugarà la segona fase:
1ª Divisió:

a.  Els  4 primers classificats  de cada grup  es jugaran pel  sistema de creus
eliminatoris el títol del Torneig.
b.  Els  4  últims  es  jugaran  es  jugaran  pel  sistema  de  creus  eliminatoris  la
permanència o descens de la categoria

2ª, 3ª, 4ª i 5ª Divisió:
a.  Els  4 primers classificats  de cada grup  es jugaran pel  sistema de creus
eliminatoris l'ascens de categoria
b.  Els  8  últims  es  jugaran  es  jugaran  pel  sistema  de  creus  eliminatoris  la
permanència o descens de la categoria

5 CALENDARIS
a- Es respectaran escrupolosament, tant en les jornades com en l'ordre de celebració

de les trobades.
b- El Comitè d'Organització podrà modificar l'organització de les competicions per a

adaptar-les a les circumstàncies que puguen afectar-les.
c- A cada equip se li assignarà un vestuari per a canviar-se depenent del camp en el

qual  jugue.  Si  en  accedir  al  vestuari  detecten  qualsevol  desperfecte  en  la
instal·lació hauran de comunicar-ho a algun membre de l'Organització. Qualsevol
desperfecte que es detecte una vegada revisada la instal·lació pels membres de la
Organització al tancament de la mateixa, serà atribuïda a l'últim equip a utilitzar
el  vestuari  devent  aquest  carregar  amb  les  despeses  derivades  de  la  seua
reparació.



d- El negar-se a fer-se càrrec de les despeses implicarà l'expulsió del torneig, de
qualsevol activitat organitzada pel SME i podrà donar lloc a accions legals.

6 AJORNAMENTS

a- Únicament es realitzarà l'ajornament d'un o diverses trobades si, per motius de
força major, el comitè Organitzador així ho decidira. Aquests motius poden ser:
climatològics, per necessitats de la instal·lació, etc.
b-  El  comitè  Organitzador  té  previstes  en  el  calendari  dates  per  a  disputar
aqueixos  partits  ajornats.  En  cas  que  aquestes  dates  no  foren  suficients  els
partits es disputarien al llarg de la vesprada del dissabte o en una altra franja
horària.
c- Quan s'haguera de suspendre un partit pels motius exposats en el punt a-, el
comitè Organitzador s'encarregarà de comunicar la decisió de suspendre, així com
la data en la qual s'haurà de disputar el partit, als capitans dels equips implicats,
sent d'aquests l'obligació de comunicar aquesta decisió a la resta dels integrants
del seu equip.
d- En cap cas un equip podrà sol·licitar l'ajornament d'un o diversos partits. Les
dates reservades en el calendari per a disputar els partits ajornats són per als
ajornats per les causes del punt a-.

7 UNIFORMITAT
a- Tots els equips participants hauran d'anar degudament uniformats i amb nombres
que identifiquen als jugadors

b-  En  el  cas  de  coincidència  de  colors  en  la  equipació,  que  segons  el  parer  dels
àrbitres puguen induir a confusió en la identificació dels jugadors, canviaran de color
els jugadors de l'equip citat en segon lloc del calendari, havent de jugar amb un segon
equipatge o amb els petos de diferent color lliurats per l'Organització

c- En cap cas se suspendrà una trobada per falta d'uniformitat. En aquest cas l'equip
arbitral presentarà un informe al Comitè de Competició, que resoldrà el cas segons les
normes establides.



C.-  CARACTERÍSTIQUES DELS
PARTITS

1 MATERIAL I DOCUMENTACIÓ A APORTAR
a-  Relació  nominal  de  jugadors  inscrits  en  l'equip  i  original  de  la  targeta  de
participació ( Fitxa )
b- Pilota de joc
c- Jugue de petos lliurat per l'organització

2 HORARI 
a.  Cada partit  començarà a partir  de l'hora en punt fixada.  Els  equips hauran de
presentar-se en la instal·lació on se celebre la competició amb un temps d'antelació
respecte a l'hora fixada del començament d'almenys vint minuts. Es considerarà un
període de cinc minuts de cortesia per a la celebració de l'encontre. Transcorregut el
temps indicat es considerarà a l'equip o als equips com no presentats.

b.  Així  mateix si  durant  aquests  cinc  minuts  de cortesia  un  equip  no presenta el
nombre mínim de jugadors per a poder disputar la trobada se li computarà com no
presentat.

3  NOMBRE DE JUGADORS
a. El partit serà jugat per dos equips compostos cadascun d'ells per set jugadors, un
dels quals actuarà com a portera.
b.  Cada  equip  podrà  iniciar  la  trobada  amb,  almenys,  cinc  jugadors,  podent-se
incorporar posteriorment els restants.
c. No obstant açò quant antecedeix, només podran incorporar-se jugadors fins al final
del descans de cada partit, considerant-se com a tal, l'eixida de l'àrbitre al terreny
de joc per a iniciar la segona part.
d. Una vegada començat el partit que es tracte, podran realitzar-se quants canvis o
substitucions es desitgen, sempre que es realitzen de forma reglamentària,
i. Quan, durant el desenvolupament d'una trobada, un equip, per les circumstàncies
que anassin, incloses les expulsions temporals, quedara amb menys de cinc jugadors
sobre el terreny de joc, l'àrbitre donarà per conclòs aquest partit, fent-ho constar en



l'acta del mateix perquè el Comitè de Competició decidisca, en el seu moment, sobre
aquest tema.

4 DURACIÓ
Els partits tindran una durada de 2 ( dues ) parts de 25 ( vint-i-cinc ) minuts, un

descans intermedi de 5 ( cinc ) minuts.

5 EL TERRENY DE JOC 

El camp de joc serà un rectangle d'una longitud màxima de 65 metres i mínima
de 50 metres, i d'una amplària no major de 45 metres ni menor de 30.

La SUPERFÍCIE DE JOC, serà sempre d'herba artificial.



6 PILOTA DE JOC
La pilota de joc serà l'aportat per l'equip que exercisca com a local, encara que

l'equip visitant també haurà d'aportar pilota de joc per al desenvolupament del partit.
En cas de no aportar pilota de joc algun dels equips veure apartat “sanció a l'equip”

7 ACTA DEL PARTIT 
Una  vegada  finalitzat  el  partit,  i  després  que  els  membres  de  l'Organització
completen l'acta del partit al costat de l'àrbitre, el capità de cada equip haurà de
signar aquesta acta.
La  signatura  d'aquesta  acta  no  implica  la  impossibilitat  de  realitzar  actuacions
posteriors tals com a reclamacions, queixes o altres.
Si un capità no signara l'acta veure “sancions a l'equip”



D.-  RÈGIM DISCIPLINARI
1 COMITÈ DE COMPETICIÓ

El Comitè de Competició és l'òrgan que, amb total independència i autonomia,
resoldrà les qüestions suscitades en matèria  de  disciplina  esportiva i  qualsevol
altra circumstància, en les competicions convocades i organitzades per l'àrea de
competició.

Correspon al Comitè de Competició:

a- Vetlar per la puresa de la Competició.
b- Aprovar els resultats de les trobades.
c- Aprovar i modificar el calendari de competicions.
d- Sancionar als equips, jugadors i delegats per actes constitutius de sanció, aplicant

el reglament de competició i sancionador, podent-se recolzar en els propis de cada
modalitat esportiva.

e- Fer pública les resolucions i fallades d'aquest Comitè.

 2 RÈGIM DISCIPLINARI

Article 1º.-
 El COMITÈ DE COMPETICIÓ DEL TORNEIG DE FUTBOL-7 BORRIANA aquesta
format  pel  Coordinador  de  campionats  del  Servei  Municipal  d’Esports  de
BORRIANA i per un representant del Col·lectiu Arbitral. ( D'ací d'ara endavant
Comitè de Competició )

Article 2º.-
El Comitè de Competició serà competent en matèria disciplinària per a aquelles
persones o equips depenent directament de l'organització de les seues activitats i
competicions.

Article 3º.-
En competició de lliga, serà el Comitè de Competició l'encarregat d'aplicar el règim
disciplinari.

Article 4º.-
En competicions suplementàries si se celebraren, serà el Comitè de Competició el
que aplicaran la Normativa i resoldrà els corresponents recursos.



Article 5º.-
L'última instància serà el Comitè d'Apel·lació qui decidirà sobre la procedència dels
recursos presentats.

Article 6º.-
El Comitè d'Apel·lació estarà format per dos membres del Comitè Organitzador i
per un representant del Col·lectiu Arbitral.

Article 7º.-
Quan una sanció implique la suspensió de diversos partits, s'entendrà la prohibició
d'intervenir en tantes trobades oficials com indique la sanció, per l'ordre natural
en què aquests tinguen lloc, independentment que algun ajornament o suspensió
hagen alterat l'ordre del calendari establit al principi de la temporada.

Article 8º.-
Si la temporada acabara quan encara no s'hagueren complit els partits de sanció,
aquells  que  quedaren  pendents  de  complir,  tindran  vigència  en  la  pròxima
temporada, encara que s'haguera canviat d'equip.

Article 9º.-
No es computaran a l'efecte de suspensió els partits que s'ajornen a una altra
data, els suspesos per incompareixença del contrari o qualsevol altra causa que
impedisca jugar la trobada de forma normal. 

Article 10º.-
Sí es computaran, a aquests mateixos efectes, aquells que una vegada començats,
se suspengueren per a reprendre'ls en data posterior.

Article 11º.-
Si la suspensió fora per temps, s'entendrà per a tota classe de trobades oficials
dins d'aqueix període i haurà de complir-se dins dels mesos corresponents a la
temporada, sent també d'aplicació en est case el que es disposa en l'article 10.

Article 12º.-
En els casos en què la suspensió anara per un període igual o superior a un any
s'entendrà aquest temps com la durada d'aquest Campionat i en mesos naturals, és
a dir, si se sanciona per a un any al final d'una edició del TORNEIG DE FUTBOL-7
BORRIANA aquesta sanció perdurarà durant el final d'aquesta edició i els mesos
restants es durà a terme en l'edició posterior.

Article 13º.-
Si  d'un  mateix  fet  o  de  fets  simultanis  o  successius  es  derivaren  dos  o  més
mancades, seran sancionades cadascuna d'elles de forma independent.

Article 14º.-
Per a poder qualificar amb precisió els fets consignats en les Actes dels partits o
en les denúncies efectuades per tercers, s'haurà d'explicar amb tot rigor i detalle
dades, referències, testimonis, etc., que puguen ajudar al complet esclariment dels
mateixos  i  d'aquesta  forma  establir  les  agreujants,  atenuants  o  eximents  que



determinen el grau exacte de la sanció. L'àrbitre no haurà de qualificar els fets,
sinó descriure el succeït.

Article 15º.-
L'equip que present per a disputar una trobada a un jugador l'alineació del qual
siga indeguda o no siga correcta, li serà donat per perdut, amb el resultat de tres
gols a zero (3-0), llevat que l'equip contrari haguera resultat vencedor per una
diferència major de gols.

Article 16º.-
L'equip que present per a disputar una trobada un nombre inferior a 5 ( cinc )
jugadors no podrà disputar el mateix sent considerat aquest com no presentat.

Article 17º.-
L'agressió col·lectiva d'un equip a l'àrbitre, *cronometrador, delegat, entrenador,
equip contrari, autoritats o públic en general, amb pertorbació de l'ordre públic,
serà motiu d'expulsió de l'equipe agressor perdent a més la categoria. No se li
permetrà actuar en la següent edició, podent aquesta sanció perllongar-se en
el temps.

E.-  INFRACCIONS I TIPIFICACIONS
1 INTRODUCCIÓ
a- Les  presents  sancions  s'aplicaran  amb  independència  d'aquelles  que  el  propi

reglament  federatiu  assenyale,  la  qual  cosa  no  significa  que  no  puguen  ser
complementàries de les presents.

b- Les infraccions poden ser molt greus, greus i lleus.

2 INFRACCIONS MOLT GREUS

a- Els abusos d'autoritat.
b- Els trencaments de sancions imposades.
c- Les actuacions dirigides a predeterminar mitjançant preu, intimidació o simples

acords, el resultat d'una prova o composició.
d- Els comportaments, actituds i gestos de violència i antiesportius de jugadors, quan

es dirigisquen cap a l'organització, l'àrbitre, a altres jugadors o al públic, així com
les declaracions de tècnics, àrbitres, esportistes i responsables que inciten als
seus equips o espectadors a la violència.



e- Agressió directa a un contrari, repetida i altament lesiva comesa pels jugadors
durant una trobada.

f- La incitació a esportistes, acompanyants o públic cap a actituds antiesportius i/o
la participació en actituds de fustigació, pels entrenadors.

g- L'agressió o coacció cap a l'àrbitre o equip contrari, pels entrenadors  i jugadors.
h- La  intervenció  de  persones  d'alguna  entitat  participant  en  disturbis,  insults,

coaccions  que  es  produïsquen  abans  o  durant  la  trobada,  així  com la  falta  de
cooperació amb els àrbitres per a aconseguir que el partit discórrega pels deguts
llits esportius.

i- L'alienació indeguda, incompareixença i retirada d'un equip.
j- Insults, amenaces o actituds coactives cap als àrbitres, directius o pública comesa

pels jugadors, entrenadors o delegats, durant el desenvolupament d'una trobada.
k- Incitar  al  públic  o  a  altres jugadors,  amb gestos o  paraules,  contra el  normal

desenvolupament d'una trobada.

3 INFRACCIONS GREUS 

a- L'incompliment  reiterat  d'ordres  o  instruccions  emanades  del  Comitè
d'Organització de TORNEIG DE FUTBOL-7 de BORRIANA.

b- Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decore esportius.
c- Comportament incorrecte, o gestos  antiesportius comeses pels jugadors durant

una trobada.
d- Agressió directa a un contrari, comesa pels jugadors en el transcurs del partit,

sense que per l'acció resulte dany o lesió.
e- Els crits, amenaces, gestos o actituds de menyspreu durant la celebració d'una

trobada, en contra de l'esportivitat i harmonia en el desenvolupament del mateix,
pels jugadors, entrenadors i delegats.

f- Les faltes dels entrenadors en el compliment de les seues funcions específiques,
abans, durant i després de la trobada, en relació amb l'àrbitre i equip contrari.

g- Pujar al sostre dels vestuaris

4 INFRACCIONS LLEUS

a.-  Les accions o omissions que suposen incompliment de les normes de conducta  
esportiva, o de les regles de joc, per negligència o descuit inexcusable, que no  
estiguen incloses en la qualificació de molt greu o greus.

b.- Maltractament de material o instal·lacions esportives.



F.-  SANCIONS

1  SANCIÓ A INFRACCIONS MOLT GREUS 

Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb multa, suspensió d'entre 5
( cinc ) i 10 ( deu ) partits o inhabilitació, que podria arribar a ser indefinida.
  Així  mateix  podran  imposar-se  en  els  supòsits  d'alienació  indeguda,
incompareixences reiterades i suspensions de trobada, la desqualificació o pèrdua
del partit i el descompte en la puntuació en els termes i en les proporcionalitats
que immediatament es precisen:

ALIENACIÓ INDEGUDA: 
Pèrdua  del  partit  i  descompte  a  l'equipe  infractor  d'un  punt  en  la
classificació.
Si l'equip va ser vençut per un resultat superior es mantindrà el resultat.
Si  l'equip  va  ser  vencedor,  s'establirà  el  resultat  final  que  marquen  les
regles tècniques de l'esport en qüestió ( 3 – 0 )
Per  a  determinar  una  alienació  indeguda,  el  Comitè  de  Competició  podrà
actuar d'ofici, en tot moment i sense requisit de termini.

INCOMPAREIXENÇA:
L'equip que no comparega a una trobada a l'hora assenyalada en el calendari,
se li sancionarà com segueix: 
Pèrdua  del  partit  pel  resultat  de  3  –  0  en  contra  i  un  punt  de
descompte en la classificació.
Si  anara  la  segona  vegada  en  la  mateixa  Competició,  portaria  amb  si
l'eliminació de la competició 
En el cas de ser una competició o fase per eliminatòria i no es presentara
quedarà eliminat directament. 
Quan un equip present un nombre insuficient de jugadors precisos 5 ( cinc )
es considerarà a l'efecte d'aquesta norma, com a incompareixença.

RETIRADES: 
Una vegada confeccionat l'oportú calendari, però no iniciada la competició,
aquell  equip  que  es  retire  podrà  ser  sancionat  des  d'amonestació  fins  a
prohibició de participar en la següent edició.
Si la retirada es produeix una vegada iniciada la competició se li sancionarà
amb la prohibició de participar en la següent edició.



La validesa o no de les trobades celebrades es regirà pel que marque el
Comitè d'Organització de TORNEIG DE FUTBOL-7 BORRIANA
En cap cas una vegada començada la competició es retornarà la quantitat
econòmica aportada per a realitzar la inscripció, ni a la totalitat de l'equip ni
a un jugador en solitari.

SUSPENSIONS: 
 Quan una trobada s'haja de suspendre per l'actitud d'un dels dos equips o
dels seus acompanyants,  es donarà per  perdut el partit,  amb  descompte
d'un punt. En el cas de ser eliminatòria quedarà desqualificat directament.

2 SANCIÓ A INFRACCIONS GREUS 
Les infraccions greus seran sancionades amb la suspensió d'entre 2  ( doss ) fins
a 5 ( cinc ) partits.

3 SANCIÓ A INFRACCIONS LLEUS

Les  infraccions  lleus  podran  ser  objecte  d'amonestació  i  suspensió  entre   1
( u ) i 2 (dos) partits.

4 SANCIÓ Al JUGADOR

a- Amonestació de targeta groga suposa 3 minuts de sanció al jugador amonestat.
Durant aquest període el seu lloc ho podrà ocupar qualsevol company entrant des
de la banqueta.

b- Acumulació de tres targetes grogues serà tipificada com a lleu i sancionat amb 1 (
un ) partit

c- Doble targeta groga durant  el  transcurs d'una trobada serà sancionat  amb la
impossibilitat de continuar en el terreny de joc mentre dure aquest partit i la
impossibilitat  que  entre un  company en  el  seu  lloc,  quedant  el  seu  equip  en
inferioritat.

d- En el cas de rebre una amonestació de cartolina roja directa serà sancionada:
• Per insults sancionada amb 2 ( dos ) partits
• Agressió  a un  contrari sense  produir-li  lesió  serà  tipificada  com  a  greu  i

sancionada amb un mínim de 3 ( tres ) partits
• Agressió  a  un  contrari produint-li  lesió  serà  tipificada  com  molt  greu  i

sancionada amb un mínim 5 ( cinc ) partits



5 SANCIÓ AL JUGADOR INTEGRANT DE DOS 
EQUIPS 

a. En el  cas  que  un jugador jugue  de  manera legal  en  dos  equips  les  sancions
rebudes afectaren al mateix de la següent manera:
• Sancions Lleus: afectaren als partits de l'equip en què s'han comès els fets

sancionables
• Sancions Greus: afectaran de la mateixa manera a tots dos equips
• Sanciones molt greus: afectaran de la mateixa manera a tots dos equips

6 SANCIÓ A L'EQUIP

a-  No aportar la pilota de joc a un partit serà tipificada com a lleu i sancionada  
amonestació.

b- La segona ocasió que açò succeïsca serà tipificada com a greu i se sancionarà amb
la pèrdua de 2 ( dos ) punts en la classificació.
c- La tercera vegada serà tipificada com a falta molt greu suposant l'expulsió del 

campionat.
d- No aportar el joc de petos  a un partit, sent l'equip que exerceix de visitant, serà

tipificada  com a  greu i  se  sancionarà  amb la  pèrdua d'1 ( un ) punt  en  la  
classificació.

i- No signar o negar-se a signar l'ACTA del partit serà tipificada com a greu i se 
sancionarà amb la  pèrdua de 2 ( dos ) punts en la classificació. En cas de ser  
reincident serà tipificada com a falta molt greu suposant l'expulsió del campionat.

f- Incompareixences ( veure apartat "Incompareixences" del punt 17 )

7 AGREUJANTS

a. Ser reincident.
b. Iniciar al públic en suport de la infracció.
c. Haver provocat el suport tumultuari d'altres persones.
d. Ser causant amb la seua falta de greus anomalies en el desenvolupament de les

activitats o d'altres conseqüències negatives.
e. Rebel·lar-se contra les decisions d'àrbitres i jutges.



8 ATENUANTS

a. Acceptar immediatament la sanció que l'àrbitre o jutge haja pogut imposar com a
conseqüència de la falta.
b. Haver demostrat l'infractor el seu penediment de manera ostensible i immediat a la
comissió de la falta.
c. No haver sigut sancionat anteriorment.

Quan en el  fet no concórreguen circumstàncies atenuants ni agreujants, el Comitè
imposarà la sanció prevista en el precepte aplicable. Si aquesta no fóra fixa, l'òrgan
disciplinari la determinarà pel temps o quantia que considere adequats, dins dels límits
establits.

9 RECURSOS 

a.  Contra  les  resolucions  dictades  pel  Comitè  de  Competició  podrà  interposar-se
recurs davant el Comitè d'Apel·lació en el termini  màxim de 24 hores  a partir de
l'hora i data que es comunique la fallada del Comitè 
b. Les resolucions dictades pel Comitè d'Apel·lació esgoten la possibilitat de recurs.



G.-  PROTOCOL ACTUACIÓ DAVANT
UNA LESIÓ

1 QUÈ FER

a. Estaran assegurats tots aquells participants que hagen realitzat correctament
la inscripció i apareguen en la relació oficial de jugadors del seu equip en el
Torneig.  En  cas  contrari  l'organització  no  es  farà  càrrec  de  cap  incidència
produïda.

b. Una vegada patida o detectada la lesió el jugador haurà de:
• Posar-se en contacte amb els responsables de l'organització per a comunicar el

succeït
• Rebre del responsable de l'Organització un part de lesió i assistència.
• Dirigir-se a l'Hospital Nisa Rei Don Jaime ( Calle Santa María Rosa Molas, 25

Castelló) amb la documentació aportada per l'organització.
• Acudir al centre mèdic indicat i presentar la següent documentació:

◦ Nombre d'Expedient (facilitat per l'Organització)
◦ DNI
◦ Taló d’Accidents ( facilitat per l'Organització)
◦ Documentació acreditativa de l'accident (facilitat per l'Organització)
◦ L'endemà a l'atenció rebuda, abans de les 20h, aportar en les oficines del

SME  (Piscina  Municipal)  qualsevol  document  que  es  genere  de  l'atenció
rebuda

En cas d'urgència, en la qual el participant requerisca d'una atenció immediata pel
caràcter  greu  de  les  seues  lesions  que  afecten  al  seu  estat  vital,  La  companyia
assumirà el cost de l'assistència sanitària prestada en el centre sanitari més pròxim,
sempre dins de les primeres 24 hores des de la data d'ocurrència.

El  no  realitzar  algun  dels  passos  anteriorment  exposats  exonerarà  de  qualsevol
responsabilitat a la companyia d'assegurances contractada per l'Organització així com
a la mateixa i  per tant al  Magnífic  Ajuntament de BORRIANA. Havent de fer-se
càrrec de totes les despeses derivades de l'atenció el propi jugador.
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