COMPETICIÓ

1862

NORMES GENERALS
Punt 1.- Les presents bases de competició regulen la Lliga F7 de la Fundació
Esportiva d’Arenys de Mar (Fundació Fedamar) sota el suport i delegació de l’ ACEA
(Associació Catalana de l’Esport Adaptat), tot assenyalant els diferents punts importants
de la competició.
Punt 2.- Aquestes bases seran una norma de compliment obligatori en la competició
organitzada per la Fundació Fedamar.

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC
Punt 3.- Per la propera temporada 2019-2020 la Fundació Fedamar s’encarregarà de
l’organització de la Lliga F7 sota el suport i delegació de l’ACEA
Punt 4.- L’entitat organitzarà dos lligues de Futbol 7, aquestes lligues és diferenciarà pel
nivells
Punt 5.- És faran dos grups, el Grup A de 6 equips i Grup B de 8 equips.
Punt 6.- El Campionat és dividirà en Quatre parts, el Start Day, Lliga Regular, el Playoff i el Closing Day

a) El Start Day es jugarà a Arenys de Mar el 20 d’Octubre de 2019, I serà la primera
jornada dels dos grups.
b) La Lliga regular es disputarà pel sistema de lliga de doble volta pel grup B de tots contra
tots i el Grup A és faran 3 voltes.
c) El Play-off es jugarà a final de la Lliga regular seguint la classificació final de la lliga, a
partit únic i sempre és jugarà a casa del millor classificat a la Lliga Regular.
d) Closing Day, jornada de Cloenda i de les finals per establir una classificació final, és portarà a
terme el dia 21 de Juliol a una seu única.

Play-Off
Grup B
A) 1r Classificat - 8e Classificat
E)

Guanyador A
Guanyador B

B) 4rt Classificat - 5e Classificat
Guanyador E
Guanyador F

C) 2n Classificat -

7e Classificat

F)
D) 3r Classificat -

6e Classificat

Guanyador C
Guanyador D

Grup A
A) 3r Classificat - 6e Classificat
C)1r Classificat - Guanyador B
E )Guanyador C – Guanyador D
D)2n Classificat - Guanyador A
B) 4rt Classificat - 5e Classificat
-

Tots els equips eliminats seguiran jugant per establir una classificació final

-

Punt 7.- Perdria categoria l’últim equip de la classificació final de la Lliga Regular del
Grup A que hagués perdut la seva eliminatòria de Play-off i pujaria l’equip campió del
Play Off del grup B.
-

Terreny de Joc

Punt 8.- Cada club haurà de comptar amb un terreny de joc oficial d’acord amb les
Regles de Joc i que haurà de complir tot el que estableix el Reglament Jurisdiccional.
Condicions tècniques.
- Camp que estableixi els marcats mínims a la regles de joc.
- Marcador
- Lines del camp ben marcades
- Banquetes o cadires pels dos equips i per l’àrbitre.
-

Arbitratges

Punt 9.- El partit serà dirigit per un àrbitre que posarà l’equip local sempre acord amb el
reglament jurisdiccional.
-

Streaming

Punt 10.- Hi hauran partits televisats per canal youtube amb streaming, això implicarà
que l’equip local haurà de tenir una connexió WI-FI al terreny de joc.
-

Tercer Temps

Punt 11.- Tot equip local té l’obligació de un cop finalitzat el partit aportat un petit
piscolabis on estiguin els dos equips i entrenadors, conjuntament amb l’àrbitre del partit.
-

Disposicions finals.

Punt 12.- Els equips locals estaran obligats a comunicar el resultat final a l’organització
un cop hagi finalitzat el partit.
Punt 13.- L’equip local té l’obligació d’ aportar un "botiquín" a tot partit a casa seva havent-hi
les coses bàsiques en cas de lesió de qualsevol jugador.
Punt 14.- En cas de lesió greu i necessitat de serveis mèdics el delegat de camp serà
l’encarregat d’ avisar a l’ambulància o el que es decideixi.
Punt 15,- Des de l’organització recomanem que a les instal·lacions on es practicarà l’esport
hi hagi un desfibril·lador cardíac , sinó és disposa d’ell ens agradaria que ho demanéssiu a la
regidoria oportuna que l’instal·lin, ja que considerem molt important aquest aparell a tota
instal·lació esportiva.

