TORNEIG FUTBOL 7 LA SELVA
ESTIU 2008

SILS - SANTA COLOMA DE FARNERS
NORMES DEL TORNEIG
1.

Composició dels equips: No hi ha limit de nombre de jugadors per equip, sempre i quan estiguin apuntats a la
fulla de inscripció amb el nom i cognoms del jugador i num.de DNI. Un cop lliurat el full d’inscripció e iniciat el
campionat NO es pot variar l’inscripció, excepte cas de lesió o malaltia d’un jugador inscrit. Per poder fer
efectiva la baixa cal presentar justificant mèdic. I per donar d’alta a un altre jugador que substitueix al jugador
de baixa, cal presentar fotocopia de DNI a un dels organitzadors, per poder posar-ho a la fulla d’inscripció que
pertany a l’equip.

2.

Un jugador NO pot participar en dos equips.

3.

La durada dels partits serà de dues parts de 25 minuts a temps corregut. Hi haurà un temps mort per part i
per equip

4.

En cas de no comparèixer o de no disposar del mínim necessari de 6 jugadors per començar el partit
s'esperarà 10 minuts, transcorregut aquest temps l'àrbitre donarà els punts a l'equip contrari. El nombre mínim
de jugadors per poder continuar un partit és de 4. El partit suspès el guanya l’equip que es presenta per 3-0.

5.

Als vestidors, camp de joc i a les banquetes només hi podran accedir i estar presents els jugadors i el delegat
de cada equip. Cal especificar en el full d’inscripció el nom, cognoms i DNI del delegat.

6.

Dues targetes grogues són motiu d'expulsió però permeten jugar el proper partit, en canvi una vermella
produeix expulsió i inhabilitació pel següent encontre. Hi ha acumulació de targetes: 6 targetes grogues
comporten un partit de sanció.

7.

L'organització es reserva el dret de prendre mesures disciplinàries en referència a les actituds antiesportives
que puguin produir un o varis jugadors, com ara agressions, destrosses de material,...

8.

El comité de competició el formen l'àrbitre del encontre, un representat del Atlètic Silenc i un representant del
Consell Esportiu de la Selva, aquests prendran les mesures necessàries en cas d'haver-hi alguna falta greu.

9.

En cas que dos equips coincideixin amb un equipament semblant o del mateix color, de manera que pogués
induir a confusió, l’equip que figuri al calendari com a visitant haurà de posar-se els petos que l’organització
disposarà per aquests efectes.

10.

No existeix el fora de joc.

11.

Cal demanar els canvis a l’àrbitre, només s’efectuaran quan ell ho autoritzi.

12.

La cessió al porter es penalitza amb una falta lliure indirecta que s’executarà des de la línia de l’àrea
perpendicular al punt on el porter agafi la pilota. La cessió és passar-la amb el peu o des de fora de banda.

13.

Cal tenir en compte que l’àrea va de costat a costat del camp, qualsevol falta comesa en aquest
espai és penal.

14.

Una vegada realitzada la inscripció reconeixen tots els jugadors que la seva participació en el torneig i que les
seves activitats impliquen riscos. En conseqüencia, lliberen i descarreguen al Athlètic Silenc, Consell
Esportiu de la Selva i als ajuntaments de Sils i Santa Coloma de Farners, organitzadors dels mateixos, i
als seus col·laboradors, de totes les accions, pleits i demandes de qualsevol tipus o equitat, incloent el risc de
lesió i els risc de pèrdua d’objectes personals per robatori o d’altres. Tot allò no previst en aquest reglament
serà resolt per l’organització.

