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NORMATIVA LLIGA FUTBOL 7 JCF 

La inscripció en el campionat suposarà la plena acceptació de la present 
normativa, així com que tots els jugadors inscrits el mateix es troben en 
condicions físiques aptes per a la pràctica de l'esport, quedant sota la sencera 
responsabilitat de cada jugador l'incompliment d'este punt.  

1. DURADA: Els partits tindran una durada de 50 minuts, dividits en dues 
parts de 25 minuts a temps corregut, i amb un descans entre ells de 5 minuts.  

Els partits mai podran perllongar-se més enllà de l'hora que tenen programada, 
excepte circumstàncies alienes als equips. En cas de no iniciar-se a la seua 
hora, es jugarà el temps que reste fins a completar este període. S'establix un 
marge de cortesia per a l'inici del partit de 10 minuts. Passat este temps, 
l'equip que estiga en el camp decidirà si el partit es juga, retallant el temps del 
partit, o per contra no es juga i finalitza amb 3-0 (amb les conseqüències de 
l'article 8 i carregant amb les despeses del partit l'equip que arriba tard). En 
cas que el retard no siga imputable a cap dels dos equips, estos podran decidir 
de comú acord si jugar el partit, o ajornar-ho, sense major cost per als equips 
que el del partit. En cas de no aconseguir un acord, decidirà l'Organització. Si 
el retard és imputable a l'Organització, i impedix la celebració del partit, es 
fixarà nova data, corrent l'Organització amb les despeses del partit.  

2. EQUIPACIÓ: És imprescindible per a jugar els partits la correcta uniformitat 
de l'equip, és a dir, samarretes numerades i del mateix color. El jugador que 
no acudisca al partit amb l’equipació correcta no podrà disputar la trobada. 
Està terminantment prohibit utilitzar botes amb tacs d'alumini o 
intercanviables. En cas de coincidència en el color dels equipatges, 
l'organització facilitarà petos a l'equip que actue com a visitant.  

3. NOMBRE DE JUGADORS:  

3.1.- El partit serà jugat per dos equips compost cadascun d'ells per 7 
jugadors, un dels quals actuarà com a portera.  
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3.2.- Cada equip podrà iniciar la trobada amb, almenys, cinc jugadors, 
podent-se incorporar posteriorment els restants. En cas que presentats els 
equips, i transcorregut el marge de temps donat pel que fa a l'hora d'inici 
fixada, un d'ells no aconseguira el nombre mínim de futbolistes, se li tindrà per 
incompareixença, amb els efectes previstos en l'article 8. Si una vegada 
començat la trobada, per qualsevol circumstància, un dels dos equips quedara 
amb un nombre inferior a cinc jugadors, l'àrbitre suspendrà el partit, havent 
de decidir l'Organització, després de l’informe de l'àrbitre i consultada la 
Delegació d'Esports, sobre la continuació o donar per acabat el partit, atenent 
a les circumstàncies concretes de cada cas.  

3.3.- Una vegada començat el partit, podran realitzar-se quants canvis o 
substitucions es desitgen, sempre que es realitzen de forma reglamentària, és a 
dir, despreés de l’autorització de l'àrbitre i sempre per la zona central del 
camp. Els jugadors substituïts podran tornar al terreny de joc quantes vegades 
es considere convenient.  

3.4.- Qualsevol jugador podrà canviar el lloc amb el portera, sempre que 
l'àrbitre haja sigut prèviament informat, i sempre també, que el canvi siga 
efectuat durant una detenció reglamentària del joc.  

4. FITXES: Els participants hauran de ser majors d'edat. Es validarà 
únicament com a fitxa del jugador el seu DNI o fotocòpia del mateix, que haurà 
de ser presentada a l'àrbitre abans de l'inici de cada partit. Si al llarg del 
campionat l'equip afig nous jugadors, estos hauran de presentar també el DNI 
o fotocòpia corresponent. En cas de ser menors hauran de tenir mínim 14 anys 
i presentar una autorització dels pares i/o tutors. Un jugador només podrà 
disputar el campionat en un equip, independentment que els equips estiguen 
en categories diferents. Si una falla participa amb dues o més equips, no es 
podran intercanviar els jugadors entre els equips. El faller que siga inscrit en 
un equip no podrà ser inscrit en un altre, encara que se li done de baixa en 
l'anterior equip.  

4.1. Per a la inscripció de nous jugadors, una vegada iniciat el campionat, 
s'haurà d'enviar un correu electrònic a la Delegació d'Esports de la JCF 
deportes@fallas.com amb les següents dades: nom i nombre de la falla, nom i 
cognoms del nou jugador, data de naixement, nombre de cens i DNI del nou 
jugador. Per la Delegació d'Esports es comprovaran estes dades, notificant a la 
falla interessada i a l'Organització de la nova alta (cas d'estar tot correcte). El 
nou jugador inscrit haurà d'acudir amb el DNI o fotocòpia al primer partit per a 
validar la fitxa. L'alta es tramitarà en 48 hores (explicant dies hàbils), per la 
qual cosa els equips hauran de tenir en compte que no es tramitaran altes el 
mateix dia de partit, o d'un dia per a un altre.  

4.2. No s'admetran noves altes en les últimes tres jornades de lliga.  
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4.3. En cas d'alineació indeguda, es donarà per perdut el partit a l'equip 
infractor per 3-0, llevat que el resultat final fóra superior, descomptant-li a més 
3 punts en cas de dol.  

4.4. Si un equip incorre en dos o més casos d'alineació indeguda amb dol, 
podrà ser expulsat de la competició. En cas que l'alineació indeguda siga per la 
participació d'un jugador NO INSCRIT en la competició, la Falla serà 
AUTOMÀTICAMENT EXPULSADA DEL CAMPIONAT, tant de Lliga com a Trofeu 
Fallera Major de València, no optant a cap dels premis que la Delegació 
d'Esports concedeix per participar en els campionats organitzats per la Junta 
Central Fallera.  

L'Organització podrà sol·licitar l'acreditació dels jugadors abans de començar el 
partit, en el descans del mateix, o en finalitzar. Els equips també estan 
facultats per a sol·licitar la comprovació de les fitxes, que s'haurà de realitzar 
abans del partit, en el descans, o immediatament en finalitzar el mateix i abans 
que l'àrbitre abandone el recinte.  

5. PILOTA: Es jugaran els partits amb la pilota oficial del torneig (número 5) 
que aporta l'equip nomenat en primer lloc en el calendari de competició. A 
criteri de l'àrbitre si este no està en condicions, es jugarà amb el de l'equip 
citat en segon lloc. Sinó, es jugarà amb un de l'organització.  

6. FUNCIONS DEL DELEGAT D'EQUIP: El delegat de cada equip haurà de 
presentar-se abans de cada partit davant l'Organització amb temps suficient 
per a donar constància de la presentació de l'equip i, si escau, per a assignar-li 
vestuari i facilitar les fitxes dels jugadors del seu equip. El delegat de l'equip 
serà responsable directe tant de l'equip com dels acompanyants que 
acudisquen a presenciar el partit.  

En el terreny de joc (en la banda) només podran romandre els jugadors 
suplents i un màxim de dues persones responsables per equip, que hauran 
d'estar identificades en l'acta del partit. Els altres afeccionats s'hauran de 
situar fora del terreny de joc. L'àrbitre podrà suspendre en partit si alguna 
persona aliena als equips es negara a identificar-se o a abandonar el camp, 
fent-se càrrec del cost total del partit l'equip de dita acompanyant.  

7. AJORNAMENTS: Cada equip podrà ajornar com a màxim un partit de Lliga 
en cada volta. Per a ajornar el partit haurà de notificar-ho a l'organització amb 
almenys 2 dies (hàbils) d'antelació a la disputa del partit. Exemple: Un partit 
que es jugue un dimarts no es pot sol·licitar l'ajornament un diumenge. No es 
permetrà ajornaments de les dues últimes jornades de Lliga. Tampoc no es 
permetran ajornaments en el Trofeu Fallera Major de València.  
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8. INCOMPAREIXENÇA: En cas d'incompareixença, l'equip que no acudisca a 
un partit se li donarà la trobada per perdut per 3-0, a més del pagament de la 
seua part del partit. Si no s'ha avisat a l'organització de la incompareixença al 
partit, amb almenys 12 hores d'anterioritat a la disputa del mateix, a més del 
resultat de 3-0 se li descomptaran 3 punts de la classificació final, així com el 
pagament del partit sencer (la seua part i la del rival). En el supòsit d'estar en 
les últimes 2 jornades del campionat, i que el resultat puga afectar a la 
classificació final en perjudici d'un tercer, la Delegació d'Esports de la JCF 
podrà acordar la celebració del partit. Les despeses del partit seran per compte 
de l'infractor. En cas d'abandó del partit una vegada iniciat, per part d'un 
equip, suposarà la pèrdua del mateix per 3-0, o el resultat que hi haguera si en 
eixe moment era superior. A més, si existira mala fe o conducta antiesportiva, 
es podran descomptar 3 punts de la classificació.  

9. FETS GREUS: Si durant el desenvolupament de la competició es produïren 
fets greus com, agressions, insults, menyspreus, etc., entre jugadors, als 
àrbitres, membres de l'organització, o 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 així, s'obriria expedient disciplinari 
als implicats en els fets. Igualment per als casos en què jugadors o membres 
d'una o diverses comissions Falleres causen danys materials en les 
instal·lacions esportives.  

10. REGLAMENT I SANCIONS:  

10.1. El present campionat es regirà per les regles de joc de Futbol-7 (futbol 8) 
que marca el Reglament de Joc de la Real Federació Espanyola de Futbol, el 
Reglament General de la Federació de Futbol de la Comunitat València, el Codi 
Disciplinari de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, i les regles 
particulars de l'Organització del present torneig.  

10.2. L'Organització és l'encarregada de sancionar als jugadors, delegats o 
equips. Les sancions seran notificades als delegats de cada equip. En casos 
greus o molt greus s'informarà a la Delegació d'Esports de la JCF.  

11. RECURSOS: Davant qualsevol sanció imposada, es podrà presentar recurs 
per escrit davant l'Organització del torneig. El recurs s'haurà de presentar dins 
de les 24 hores següents al fet que la sanció haja sigut notificada/publicada. 
L'Organització haurà de resoldre en les 24 hores següents al fet que el recurs 
haja sigut presentat. Sempre es parla de dies hàbils. La resolució no serà 
apel·lable.  
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12. PAGAMENTS: Tots els equips hauran d'estar al corrent dels pagaments 
dels partits, en els terminis i forma que establisca l'organitzadora del 
campionat. En cas d'incompliment d'algun termini, es podrà expulsar a l'equip 
de la competició, així com prohibició d'apuntar-se a qualsevol competició 
organitzada per la Delegació d'Esports de la JCF fins que no satisfacen el deute 
contret. Igualment, s'informarà a la Delegació d'Incidències de la JCF perquè, 
si escau, es prohibisca la participació de la Comissió que no complisca 
amb els pagaments en cap activitat organitzada per la JCF.  

13.- La Delegació d'Esports de la JCF es reserva el dret de modificar qualsevol 
punt de les presents normes per a la correcta organització i funcionament del 
present campionat, així com variar el calendari, horari, i els llocs de joc, si fóra 
necessari, sempre avisant a tots els afectats.  

Es fa imprescindible la correcta i esportiva actuació de tots els jugadors i 
l'observança de les presents normes i les pròpies de les instal·lacions. 
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Secretari General 


