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Tipus: Instruccions i Bases 

Delegació remitent: Esports 

Assumpte: REGLAMENT DE COMPETICIÓ TORNEIG AMATEUR FALLES 

 
 
1) El Torneig es disputarà d'acord amb el Reglament de la Federació Espanyola 
per al Futbol 7, excepte les disposicions addicionals reflectides en este 
Reglament.  
 
2) SISTEMA DE JOC  
 

• El sistema de joc de la Competició es desenvoluparà en grups 
classificatoris de quatre equips, en forma de lligueta, disputant cada 
equip un mínim de tres partits. Finalitzada la lligueta, a continuació es 
disputarà el Torneig en sistema d'eliminatòries directes.  
 
• Per a la classificació dels grups, en cas d'empat a punts de dos o tres 
equips, es tindrà en compte, i per este ordre, el següent:  
 

 Resultat particular entre ells.  
 Coeficient general de gols a favor i en contra.  
 Equip que haja marcat més gols.  
 Penals entre els equips empatats. (3 penals per equip. Si 

persisteix l'empat, se seguiran llançant a mort súbita fins al 
desempat).  

 
3) La durada de cada partit serà de dues parts de 20 minuts cadascuna, amb 
un descans de 5 minuts. El temps es comptarà a rellotge corregut, més el 
descompte que l'àrbitre considere oportú. Vint minuts abans de cada partit, 
s'ha de presentar D.N.I. original de cada jugador en la taula de camp. La no 
presentació del D.N.I implicarà que eixe jugador no puga disputar l’encontre.  
 
(Passaport o Permís de conduir originals també són vàlids) 
  
4) Si un equip realitza una alineació indeguda durant un partit, perdrà este 
partit pel resultat tècnic de 3-0. No s'admetran reclamacions per alineació 
indeguda passats 10 minuts des de la finalització del partit.  
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5) L'equip que no comparega a l'hora del partit, o no siguen suficients jugadors 
per a començar-lo, perdrà pel resultat tècnic de 3-0 (els gols no s'imputen a 
cap jugador). Es donarà deu minuts de cortesia des de l'hora de començament 
fixada. No podrà participar en el joc un equip amb menys de 5 jugadors sobre 
el camp. Qualsevol equip que tinga 5 jugadors sobre el camp a l'hora prevista, 
haurà de començar l’encontre, i es permetrà la incorporació de jugadors.  
 
6) En cas de quedar-se un equip amb menys de cinc jugadors en el camp (ja 
siga per expulsions i/o lesions), serà suspés l’encontre, i es donarà per perdut 
amb el resultat tècnic de 3-0 o el que en eixe moment s'estiga donant si és més 
avantatjós per a l'equip que continue en joc.  
 
7) Cada equip tindrà la seua banqueta, i els jugadors suplents hauran de 
romandre en esta, no podent estar el públic situat en la zona de banquetes.  
 
8) No existeix la targeta blava, és a dir, la segona targeta groga a un jugador 
suposa la roja, i serà expulsat del partit sense possibilitat de ser substituït per 
un altre jugador. El jugador que siga expulsat amb targeta roja haurà 
d'informar-se de la possible sanció addicional que puga imposar-li el Comité de 
Competició en funció de la gravetat dels fets.  
 
9) Els horaris, resultats i classificacions seran exposats en el Tauló 
d'Informació, situat en l'edifici central, en la Planta-Bar, al costat de Direcció, 
donant-se els equips per notificats una vegada la informació pertinent siga 
exposada en este Tauló, i sent responsabilitat de cada equip informar-se de 
l'hora dels seus partits.  
 
10) Quant a l’equipació, tots els equips han d'anar uniformats amb camisetes 
del mateix color i numerades, per a poder ser identificats els jugadors per 
l'àrbitre.  
 
11) A causa del caràcter lúdic del Torneig, qualsevol acte, tant dins del camp 
com fora d'este, que es considere pel Comité de Competició com fora de l'ordre 
lògic esportiu o cívic serà sancionat fortament. RECORDEM QUE ELS EQUIPS 
SÓN RESPONSABLES DEL PÚBLIC QUE VE A VORE ELS SEUS PARTITS 
DURANT EL TORNEIG. En cas d'especial gravetat dels actes, l'equip serà 
expulsat immediatament.  
 
12) Tots els equips es comprometen a acceptar les normes d'este Torneig, les 
bases i el reglament de competició i sancions. L'àrbitre serà designat per 
l'Organització. Les seues decisions preses durant el transcurs del partit, aixina 
com les decisions del Comité de Competició, seran acceptades per tots els 
jugadors que prenen part en la competició. Contra estes decisions, podrà 
presentar-se una queixa formal per escrit al Comité de Competició, que actuarà 
en conseqüència i respondrà amb la màxima rapidesa a estes reclamacions.  
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13) L'ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET A LA INTERPRETACIÓ DE 
LES NORMES I EL REGLAMENT, AIXINA COM A REALITZAR LES 
MODIFICACIONS QUE SIGUEN NECESSÀRIES PER A L'ADEQUAT 
DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG.  
 
14) Si durant el desenvolupament de la competició es produïren fets greus com 
agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als àrbitres i/o als 
membres de la Junta Central Fallera, la delegació d'Esports, després d’un 
informe dels fets esdevinguts, ho posarà en coneixement de la Delegació 
d'Incidències i Demarcacions, per si els fets constituïxen motiu de sanció 
fallera; si fóra aixina, s'obriria expedient disciplinari als implicats en els fets.  
 
15) L'ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DE CAP LESIÓ QUE ES 
PRODUÏSCA DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG. 
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