NORMES PER AL CAMPIONAT DE FUTBOL SALA 2018-2019
Les Associacions de Pares i Antics Alumnes, amb la col·laboració del col·legi van a
organitzar, el Campionat de Futbol Sala 2018-2019
La Comissió Organitzadora estarà integrada per: Roberto Carratalá, José Luis Ferrís,
Juanjo Adam, Vicente Adam, Ricardo Carratalá, Ricardo Ferrís, Miguel Llobell, Enrique Penadés,
Ramón Pérez, David Pla y Fernando Trull. El president d'aquesta comissió és el Hno Alberto
Lázaro Gómez. Si algú vol entrar a formar part de la Comissió Organitzadora que es fique
en contacte amb algun organitzador.
NORMES PER A INSCRIURE'S
Cada equip completarà adequadament la fulla d'inscripció preparada a l'efecte.
El número de jugadors que pot inscriure cada equip és il·limitat.
Si algú està interessat en participar i no té equip, pot inscriure's individualment i l'
Organització tractarà de buscar-li’l.
Si començada la competició es volen fer noves inscripcions es tindrà que comunicar a
l’Organització explicant el per què.
Les taules les farà l’àrbitre del partit. Tindrà l’obligació de comunicar qualsevol anomalia,
en el material o en els partits, als encarregats del dia.
La quota d'inscripció serà per equip, independent del número de jugadors que presente. La
quota prevista per a cobrir despeses es de 500 €.
Abans de pagar la quota cal lliurar la fulla d’inscripció per e-mail al correu
fsalamaristes@gmail.com o a la consergeria del col.legi. El termini per a presentar la fulla
d'inscripció es el dimecres 17 d'octubre a les 20:00 o dur-la el dijous 18 d'octubre a la
reunió.
Cada equip ingresarà el total de la inscripció, en un unic ingres, en el compte del Banc
Popular, obert a nom de l’Associació d’Antics Alumnes i de número ES16 0075 0027
140600716278. El termini per a fer l'ingres serà fins el dijous 8 de novembre de 2018. L'equip
que eixe dia no hi haga fet l'ingres no podra seguir en la competició i en eixa jornada (jornada del
10 i 11 de novembre) apareixerà com a 'descansa' i deixarà la competició.
La reunió per a confeccionar els grups i fer el sorteix serà el dijous 18 d'octubre a les
20:30 hores en el col.legi.
L'equip que no es presente a dos partits no podrà participar, com a tal, el pròxim
campionat, i no podran jugar més de 5 jugadors junts en altre equip.
L'equip que no es presente a tres partits no podrà seguir participant en l’actual competiciò.
Si el tercer partit fallat és de la primera volta s’anularàn tots els partits jugats per l’equip. Si és en
la segona volta sols s’anularàn els jugats en la segona volta. A partir del tercer partit fallat els
partits d’eixe equip apareixeran com a ‘descansa’ en el calendari.
Si es comprova que algun equip alinea gent que no està inscrita en el full d'inscripció,
l’equip infractor no podrà jugar la pròxima temporada.
Els àrbitres s'encarregaran d'anotar aquestes faltes.

AJORNAMENTS
Al llarg de la competició, cada equip podrà ajornar fins un màxim d'un partit. Per a fer-ho
tindrà que ficar-se en contacte amb l'Organització com a màxim el divendres anterior al partit a
les 15:00. Una volta passat este termini, no s'ajornarà cap partit per cap motiu.
En qualsevol cas, si algun equip té alguna restricció horaria en alguna jornada, pot demanar
a l'Organització que en eixa jornada se li fique algun horari concret. El termini per a fer estes
peticions acaba una setmana i dos dies abans de la jornada en qüestió.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
La competició s'organitzarà en dos fases. En la primera fase, els equips es dividiran en una
sola categoria i es jugarà tots contra tots a un sol partit. Per a la segona fase, es faràn dos grups
atenent a la clasificació de la primera fase. La segona fase també es jugarà a un sol partit o a
dos partits depenent de la quantitat d'equips i les jornades disponibles.
Es jugarà amb les normes de la Federació de Futbol Sala.
La victòria es valorarà amb tres punts i l’empat amb un.
El partit 'No presentat' es donarà com a perdut per 3 gols.
Per a confeccionar els grups en pròximes temporades, si hi haveren, s’estableixen les
següents bases:
- Es tindran en compte la classificació en la segona fase de l'any anterior (si hi havera).
- 1º. Pujaran de categoria el dos primers classificats de cada grup.
- 2º. Baixaran de categoria els dos últims classificats de cada grup.
Els equips que ocupen lloc d’ascens en el seu grup poden renunciar a ell i la seua plaça
serà ocupada per l’equip de categoria superior, sempre i quant els grups queden equilibrats. En
cas que els grups no queden equilibrats s'obligarà als equips a mantindre la categoria en
funció de la classificació (ascensos i descensos) del any anterior.
Si el número d’equips inscrits fera necessari el canvi de sistema de competició s’estudiaria
en el moment oportú.
Els nous equips inscrits, si els hi ha, ocuparien la categoria inferior.
COPA
Si hi ha temps, per a completar les jornades, es faria un campionat de copa i entrarien en
ell els primers classificats de cada grup. Si algun equip renunciara el substituiria l’equip que ho
desitjara començant pels dels grup A.
TROFEUS
El repartiment de trofeus, de tots els campionats, es farà en l'ultima jornada del campionat
(última jornada de copa si l'haguera).
Tindran trofeu el tres primers classificats de cada un dels grups. Hi haurà un trofeu per a
l'equip més esportiu de la competició i un per al màxim golejador de la lliga. Si s'ha celebrat la
copa, tindran trofeu el campió i el subcampió de copa.
Serà considerat equip més esportiu aquell que tinga menys sancions i millor trajectoria al
llarc de les competicions.

NOTIFICACIONS
Els avisos de: sancions, suspensions, reunions, notificacions en general, es posaran en el
tauló d'anuncis. Han de ser els responsables dels equips els que s'han de preocupar de llegir-los i
complir-los. No serà excusa per a una falta el :"No ho sabia".
S'intentarà avisar de les sancions, partits i suspensions per correu electrònic a aquells
equips que'l faciliten a l'organització.
Es fara un grup de Whatsapp, en els equips que heu consideren interesant, per a
informar de posibles incidencies en el campionat (suspensio per pluja, ajornaments de
partits, etc.)
PUNT FINAL
Les propostes que vulgau presentar al llarg de l’any o qualsevol protesta que tingau que fer
han d’anar dirigides a l'organitzacio (fsalamaristes@gmail.com). La classificació i qualsevol
consulta sobre partits ajornats, etc. es pot fer conectan-te a la pàgina d’Internet del col.legi:
http://www.maristasalgemesi.com/
i seguir l’enllaç del menu “Actividades->Liga Futbol Sala”
La reunió informativa de l’any vinent es farà sempre a principi del mes d’octubre al col.legi
a les 20:30 hores.
TERMINIS:
Dimecres 17 d'octubre a les 20:00.
Final del termini per a lliurar la fulla
d'inscripció dels equips per e-mail:

Disabte 20 d’octubre de 2018.
Comença la lliga.

Dijous 8 de novembre de 2018.
Final del termini per a que tots els equips fasen
o en paper a la consergeria del col.legi o a la
l'ingres del total de la inscripció, en un unic
reunió de confecció de la lliga.
ingres.
fsalamaristes@gmail.com

Dijous 18 d’octubre a les 20:30.
Final del termini per a lliurar la fulla
d'inscripció en ma en la reunió i confecció de la
lliga i horaris per a la primera jornada.

Compte:
Banc Popular, ES16 0075 0027140600716278
a nom de l’Associació d’Antics Alumnes.
Recordeu ficar en 'Asumpte' el nom de
l'equip quant feu l'ingres.
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