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CAPÍTOL I
RÈGIM ECONÒMIC
Article 1.- La Junta de Fulbito és una secció sense finalitat de lucre sotmesa
al règim de la Junta General del Club.
Article 2.- La secció s’acollirà al règim comptable previst i a totes aquelles
normes legals presents o futures que regulin específicament aquests
aspectes.
En el seu desenvolupament, la secció podrà aplicar aquells mitjans
informàtics que ajudin a facilitar l’esmentat règim i que estiguin previstos a
les normes legals vigents.
Article 3.- Els recursos econòmics de la secció es destinaran en la seva
totalitat al compliment de les finalitats socials i al foment i
desenvolupament de les activitats esportives dels associats i seran els
següents:
a) Les quotes del equips.
b) Els productes dels béns i drets que li corresponguin, així com les
subvencions i donacions que puguin rebre de conformitat amb la normativa
vigent.
c) L’import de les sancions que en el seu cas s´estableixin per l’òrgan
competent, en aplicació del que disposa el present Reglament.
d) Els ingressos que obtingui la secció mitjançant les activitats lícites,
competicions i manifestacions esportives adreçades al públic que acordi
realitzar la Junta Directiva les quals observin les finalitats estatutàries.
Article 4.- La Junta Directiva elaborarà el compte de resultats i el balanç de
situació de cada exercici econòmic, dels quals s´informarà a la primera
reunió de delegats que se celebri des del final de la temporada esportiva
que es contregui.
Per a aquests efectes l´exercici econòmic serà el comprès entre el dia 1
d’agost de l’any en curs i el 31 de juliol del any següent.
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Al moment de fer la inscripció per a participar en qualsevol competició,
s’haurà de satisfer el 50% de la quantitat que s’hagués fixat. En cas de no
complir aquesta normativa, l´esmentat equip no entraria en el sorteig de la
confecció del calendari.
Tot equip que s’hi inscrigui per primera vegada, haurà de dipositar una
quantitat que cobreixi les responsabilitats en què pugui incórrer.
En el cas de ser expulsat de la competició, aquest dipòsit no li serà retornat.

CAPITOL II
RÈGIM DISCIPLINARI ASSOCIATIU INTERN
Article 5.- La Junta Directiva serà l’òrgan competent en matèria
disciplinària en els termes previstos en aquest reglament.
Article 6.- Constituirà una falta sancionable tota infracció de les normes
esportives compreses en aquest Reglament, sempre que estigui prevista
com a tal en les esmentades disposicions.
Article 7.- Si d’un mateix fet o de fets successius es derivessin dues o més
faltes aquestes podran ser sancionades independentment.

CAPITOL III
FALTES
Article 8.- Les faltes podran ser qualificades com a molt greus, greus i lleus
Article 9.- Són faltes molt greus:
a) L’incompliment de les obligacions que es desprenguin per als equips, els
òrgans de la secció o en representació d’aquesta.
b) La falta de pagament de les quotes socials i obligacions econòmiques.
c) Infringir els acords vàlidament adoptats per la reunió de delegats.
d) Incomplir les normes generals que regulin l’inscripció de jugadors.
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e) Cometre actes que atemptin greument contra el normal desenvolupament
de la competició o contra el seu prestigi, dels seus membres, o dels seus
dirigents.
f) Trencar una sanció per falta greu o molt greu.
g) Reincidir en falta greu.
Article 10.- Seran faltes greus:
a) L’incompliment dels acords vàlidament adoptats per la secció.
b) Les manifestacions públiques de qualsevol caràcter en els quals
s’ofengui o perjudiqui de forma greu persones o entitats integrades en la
secció o els seus òrgans directius.
c) Cometre actes o proferir manifestacions que atemptin a l’harmonia que
hi ha entre els equips.
d) El trencament de la sanció imposada per falta lleu.
e) La reincidència en falta lleu.
Article 11.- Son faltes lleus:
a) Les manifestacions públiques de desconsideració cap a la secció o cap
els seus òrgans directius.
b) L’adopció d’actituds passives en el compliment dels acords i resolucions
de la secció.
c) La falta de consideració o respecte cap a un altre soci.
d) Qualsevol altra infracció de les normes que conté el present Reglament
sempre que no es trobin qualificats com a faltes greus o molt greus.
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CAPITOL IV
SANCIONS
Article 12.- Les sancions que podran imposar-se per raó de les faltes
descrites en aquest Reglament seran:
a) Apercebiment.
b) Amonestació.
c) Suspensió temporal.
Article 13.- Les faltes molt greus podran ser sancionades amb:
a) Separació de la Competició.
b) Suspensió temporal d’un a quatre anys.
Article 14.- Les faltes greus podran ser sancionades amb:
a) Suspensió d’un mes a un any
Article 15.- Les faltes lleus podran ser sancionades amb:
a) Apercebiment
b) Amonestació
c) Suspensió d’una setmana a un mes.
Article 16.- Quan la sanció recaigui sobre una persona física solament
podrà consistir en una suspensió, amonestació o apercebiment.
Article 17.- a) Les sancions econòmiques s’abonaran en la forma i dins els
terminis que determini la Junta Directiva.
b) Els jugadors seran responsables subsidiaris de les sancions econòmiques
que s’imposin als seus equips.
Article 18.- L’òrgan competent per acordar la sanció serà també competent
per a fixar una indemnització, quan de la infracció es dedueixin perjudicis
econòmics per a altres equips.
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Article 19.- Les faltes lleus prescriuran als quinze dies; las greus als sis
mesos; i les molt greus no prescriuen.
Els esmentats terminis es computaran a partir del dia en què la Junta
Directiva tingués coneixement dels fets.
Article 20.- En aplicació del Reglament, l’òrgan competent per resoldre els
expedients sancionadors i imposar les sancions derivades serà el Comitè de
Competició.

CAPITOL V
RECURSOS
Article 21.- Serà competència del Comitè d’apel·lació conèixer els recursos
que interposin els equips contra tots aquells acords, decisions o actes de
gestió que hagin estat efectuats en el desenvolupament de les activitats
socials i esportives i que considerin lesius per als seus interessos.
Article 22.- El Comitè d’apel·lació estarà integrat per 3 membres,
representants de: Equips, Arbitres i Junta, i seran elegits per la Junta de la
Secció.
Article 23.- Els membres del Comitè d’Apel·lació no podran ser part
interessada si bé i quan la Junta ho consideri oportú, podran assistir a les
seves reunions amb veu però sense vot.
Article 24.- El recurs s’haurà d’interposar dins els quinze dies hàbils
següents al de la notificació de l’acord, mitjançant un escrit adreçat al
Comitè i s’ha de considerar a tals efectes la data de presentació la de la
seva entrada en la secció per qualsevol mitjà fefaent.
Article 25.- El recurs haurà de ser inclòs a l’ordre del dia de la primera
sessió del Comitè d’Apel·lació que se celebri a partir de la data de
recepció.
Les sessions que hagin de decidir recursos contra las sancions que
corresponen per faltes molt greus o greus hauran de celebrar-se en el
termini de 20 dies naturals comptats des de la interposició del recurs.
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Article 26.- Per a la deguda informació en la resolució del recurs, el Comitè
d’Apel·lació podrà reclamar quants informes consideri necessaris al
respecte.
Article 27.- Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació respecte als
recursos interposats, esgotaran els tràmits associatius i a la vegada es
podran recórrer davant la Junta General del Club en el termini de quaranta
dies a partir de la data de resolució.

CAPITOL VI
RÈGIM ESPORTIU
Article 28.- En el desenvolupament de les seves finalitats esportives, seran
funcions de la secció de Fulbito:
a) Organitzar amb caràcter exclusiu les competicions de Fulbito en les
seves distintes competicions.
b) Dictar les normes per a la inscripció i qualificació de jugadors i la
participació d’equips en les competicions la regulació i el control de les
quals són de la seva competència.
c) Dictar les normes per al correcte desenvolupament de la competició i de
l’organització arbitral per a les seves competicions.
d) En general les que estiguin relacionades amb el foment, la direcció i la
pràctica de Fulbito dins les seves competències.
Article 29.- L’ordre esportiu de la secció de Fulbito es regeix pels preceptes
continguts en el Reglament en el qual es regulen les disposicions que
l’afecten així com per les normes de disciplina esportiva.
Article 30.- L’òrgan responsable de la gestió esportiva serà la Junta
Directiva.
Article 31.- En el seu cas, les decisions sobre la gestió esportiva preses per
la Junta Directiva, es podran recórrer davant de la Junta General del Club,
en els terminis i forma regulats.
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REGLA I
CAMP DE JOC
MIDES:
El camp de joc estarà comprès entre una longitud màxima de 42m. i una
mínima de 38m. I la seva amplada entre un màxim de 25m. i un mínim de
20m. Les seves formes seran rectangulars.
FORMA DE MARCAR EL CAMP:
El camp de joc haurà d’estar marcat amb calç o bé pintura de color clar.
AREA DE PENAL:
L’àrea de penal estarà delimitada per un semicercle, el centre geomètric del
qual serà el centre de la porteria i el radi tindrà una mida de 7m.
ÀREA DE CÒRNER:
L’àrea de còrner serà la convergència entre la línia de fons i la lateral.
PORTERIES:
Les porteries estaran delimitades per uns pals que podran ser de fusta o bé
de metall d’una alçada de 2m. i una amplada de 3m.
CERCLE CENTRAL:
Al centre geomètric es marcarà una circumferència
central.

denominat cercle

ÀREA DE BANDA.És una línia en sentit longitudinal la qual limita el terreny de joc per la part
lateral.
ÀREA AÈRIA:
La delimitarà una xarxa o sostre en cas de cobertura de pista.
LÍNIA CENTRAL:
El terreny de joc estarà partit per una línia horitzontal que unirà les àrees de
banda a la seva meitat.
TIPUS DE TERRENY:
La superfície haurà de ser llisa i no presentar desigualtats que impedeixin el
desplaçament de la pilota.
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REGLA II
EQUIPATGE DELS JUGADORS
1.- L’equipatge usual dels jugadors constarà de:
- Samarreta
- Pantaló curt
- Sabatilles
En el cas de la samarreta i el pantaló hauran de ser iguals per a tots els
jugadors excepte el porter que portarà colors diferents com a mínim a la
samarreta i que el distingiran clarament de la resta dels jugadors.
2.- Els jugadors no podran portar objectes perillosos per a si mateixos i per
als altres jugadors segons l’opinió de l’àrbitre.
3.- L’equip podrà jugar encara que un o varis jugadors no vagin
correctament equipats facilitant-li per part de l’organització pitrals per
poder jugar. L’àrbitre haurà de denunciar-ho a l’acta.
4.- Les sabatilles dels jugadors seran sense tacs. Excepcionalment es podrà
jugar amb multitacs de goma quan el terreny de joc sigui de gespa.
5.- En el cas de repetició de numeracions de samarretes en un mateix equip,
un d’ells es considerarà com a no presentat, i per tant, no podrà jugar.
6.- S’exigirà als capitans distintius que assenyalin, així com que ho indiqui
a l’acta del partit i signar-la abans del començament del mateix.
7.- Es permetrà l’ús de xandalls esportius i d’altres peces esportives,
sempre que la samarreta i els pantalons es vesteixin per sobre d’aquestes
peces.
8.- El porter estarà eximit del que s’ha esmentat al punt (7) de la present
regla.
9.- Si las samarretes del dos equips fossin iguals es posarà els pitrals el
segon equip inscrit a l’acte a fi d’agilitzar l’encontre.
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REGLA III
L’ÀRBITRE
1.- L’àrbitre disposarà sempre de tres (3) targetes:
Groga: Per amonestar un jugador.
Blava: El jugador haurà d’abandonar el terreny de joc 5 minuts a la fi dels
quals podrà ser substituït per un altre jugador, mai el sancionat.
Vermella: Expulsió definitiva sense possibilitats de substitució.
En el supòsit de targeta blava o vermella l’infractor haurà de abandonar el
recinte de joc, en el cas de no fer-ho l’àrbitre o denunciarà a l’acta.
2.- L’àrbitre a efectes de joc està considerat com a pal neutral, per tant
qualsevol rebot, es considerarà com si no hagués existit.

REGLA IV
DELEGAT D’EQUIP
1.- És el representant de l’equip davant del Comitè de Competició, Junta de
la Secció de Fulbito, Comitè d’àrbitres, Junta del Club Natació Sabadell, i
davant dels altres equips.
2.- La seva missió és la de donar altes, baixes, signar amb representació de
l’equip, votar a les reunions, etc.
3.- Aquest càrrec pot ser exercit per una o vàries persones amb l’única
excepció que ha de ser soci del Club Natació Sabadell.
4.- La secció de Fulbito instrumentarà la manera més adient per tal
d’identificar-ho.
5.- No podrà representar a més d’un equip al mateix campionat.
6.- El canvi de delegat haurà de notificar-se a la Secció de Fulbito.
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REGLA V
DURADA DEL PARTIT

1.- La durada d’un partit serà de 60 minuts repartits en dues parts. La final
de la primera part com la del partit sols ho serà quan l’àrbitre ho senyali.
2.- Entre el final de la primera part i el començament de la segona hi haurà
un descans de cinc minuts.
3.- El final de la primera part i del partit serà automàticament allargada,
mentre la pilota estigui dins el camp físicament, bé en joc, bé parada per tal
d’executar faltes, fins que surti reglamentàriament fora del rectangle
incloent-hi el gol. Excepcionalment l’àrbitre podrà donar per acabat el
partit, si ambdós equips voluntàriament juguen sols a que la pilota no surti
fora del rectangle.

REGLA VI
LA PILOTA
Les pilotes que s’utilitzen als partits hauran de ser les designades per
l’entitat organitzadora com a pilota oficial, degudament controlada per
l’àrbitre.
En qualsevol cas, a través dels seus capitans respectius, els jugadors podran
proposar la substitució d’una pilota defectuosa i l’àrbitre resoldrà sobre la
incidència.
REGLA VII
NOMBRE DE JUGADORS I CANVIS
1.- El canvi de jugadors es farà sense aturar el joc, en qualsevol moment
del partit sense necessitat d’avisar a l’àrbitre.
2.- El nou jugador no podrà entrar fins que el substituït hagi sortit. Els dos
hauran de fer-ho pel centre del camp i dins les delimitacions marcades.
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3.- Qualsevol dels jugadors pot substituir el porter durant el partit amb
l’única excepció d’haver d’informar l’àrbitre abans de fer el canvi.

4.- Si no s’avisés l’àrbitre del canvi abans esmentat, aquest es pot
considerar com a no fet i decretar la falta corresponent al lloc pertinent.
5.- Excés de jugadors.
Si un equip juga amb més del jugadors reglamentaris es sancionarà amb
targeta groga el capità i falta directa a la perpendicular de la porteria i a
l’àrea de penal. Si hi hagués reincidència, es procedirà com abans a
l’expulsió del capità. De continuar els incidents anteriors l’àrbitre podrà
considerar suspès el partit.

REGLAVIII
SACADA DE SORTIDA
1.- Farà la sacada de sortida al començament del partit l’equip que consta
en primer lloc a l’acta del partit.
2.- La sacada de sortida es farà sempre dins la circumferència del cercle
central.
3.- A una senyal de l’àrbitre el joc començarà amb sacada a pilota parada
en direcció qualsevol. Tots els jugadors hauran d’estar dins el seu propi
camp, i els del equip contrari no es podran apropar a més de 1,5 m de la
pilota. No es considerarà la pilota en joc fins que hagi donat una volta
completa sobre la seva circumferència i sigui tocada per un segon jugador.
4.- El jugador que fa la sacada de sortida no podrà tornar a jugar la pilota
fins que l’hagi tocat qualsevol altre jugador.
5.- Després d’un gol es reprendrà de la manera que abans es diu, fent-ho
l’equip al qual li hagin marcat el gol.
6.- Després de la primera part els equips canviaran de camp i la sacada de
sortida la farà un jugador de l’equip que no va fer-ho a l’inici del partit.
7.- Per reemprendre un partit després d’una parada temporal de joc
provocada per una causa no indicada anteriorment i sempre que la pilota no
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hagi traspassat el rectangle de joc abans de produir-se la interrupció,
l’àrbitre deixarà caure a terra la pilota i aquesta entrarà immediatament en
joc en tocar a terra i fent-ho davant de dos jugadors, un de cada equip. Si
això no es respectés, s’haurà de repetir la sacada neutral.

Excepcions:
a) Si la pilota es trobava en possessió del porter, aquest la lliurarà
normalment posant-la en joc.
b) Si la pilota es trobava dins d’un àrea de penal, la sacada neutral es farà
fora de l’àrea, en el lloc més a prop d’on era la pilota.

REGLA IX
PILOTA EN JOC I PILOTA FORA DE JOC
1.- La pilota està en fora de joc:
a) Quan hagi traspassat totalment una línia de banda o de gol, sigui per aire
o bé per terra.
b) Quan el joc hagi estat aturat per l’àrbitre.
2.- La pilota estarà en joc:
a) Si rebota en un pal de la porteria i torna al rectangle de joc.
b) Si es queda dins del terreny de joc després de tocar l’àrbitre situat dins
del camp.
3.- Casos d’aturada de joc:
a) Invasió d’espectador/s al terreny de joc.
b) Lesió d’un jugador que l’àrbitre la consideri greu.
c) Trencada o desinflada de la pilota.
d) Entrada al camp d’animals o d’objectes que puguin dificultar el joc.
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e) Trencada de la porteria.
f) Lesió o indisposició de l’àrbitre
g) Acabar amb una baralla de jugadors o espectadors.
h) Quan hi ha més d’una pilota al camp.
i) Per a qualsevol altre incident que l’àrbitre consideri oportú.

REGLA X
GOL
1.- Amb la distinció de les excepcions previstes en els presents
reglamentacions serà GOL, quan la pilota hagi traspassat TOTALMENT
la línia de meta entre els dos pals i per sota del que els uneix.
2.- L’equip que hagi marcat més gols, guanyarà el partit. Si no se n’han
marcat o bé cada equip n’ha fet igual, el partit es donarà per empatat.
3.- No seran vàlids els gols marcats:
a) Si és marcat directament d’una sacada de banda, sense que cap jugador
més toqui la pilota.
b) Quan és marcat amb la intervenció d’un cos estrany o bé d’una
intervenció de persona estranya al partit.
c) Si és marcat infringint qualsevol de les faltes i incorreccions
assenyalades a la REGLA XI
d) Si la pilota entra a la porteria trencada o desinflada.
e) Si es marca de penal i un jugador de l’equip executant entra a l’àrea
abans que s’hagi llençat la pilota.
f) Si l’àrbitre ordena abans l’aturada del partit per a qualsevol motiu.
g) Si es marca precedit d’un despreniment de qualsevol pal de la porteria.
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REGLA XI
FALTES I INCORRECCIONS
1.- Faltes:
Un jugador que fa intencionadament les faltes que es detallen a continuació
serà castigat amb un lliure directe a favor de l’equip contrari i en el lloc on
es produeixi la falta. Si l’infractor ho fa dins l’àrea de penal pròpia, es
sancionarà PENAL.
a) Donar o intentar donar una puntada de peu a un adversari.
b) Posar o intentar posar una traveta a un contrari.
c) Saltar sobre un adversari.
d) Carregar a un contrari.
e) Pegar o intentar pegar a un company, contrari o bé escopir-lo.
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f) Subjectar a un contrari.
g) Empènyer un contrari.
h) Jugar, picar, portar o llançar la pilota amb la mà o el braç (no aplicable
al porter dins la pròpia àrea.)
i) Entrar al porter amb el peu per davant per intentar prendre-li la pilota.
j) Entrar amb el peu per davant i per sobre de la cintura d’un contrari.
k) Intentar prendre la pilota amb el cap a un contrari per sota de la seva
cintura.
l) Entrar a un contrari amb els braços estesos cap al davant.
ll) Intentar picar la pilota amb els peus, quan el porter la té bloquejada entre
les mans o els braços.
m) Entrar amb planxa, o sigui, amb els dos peus per endavant.
n) Deixar el peu quiet de front o costat, quan va a xutar un contrari.
o) Fer les tisores, sempre que a judici de l’àrbitre hi hagi un contrari a prop.
p) Carregar quan la pilota no és a distancia de joc dels jugadors interessats.
q) Sense jugar la pilota, obstruir un contrari, o sigui, córrer entre el contrari
i la pilota o interposar-se, de manera que obstaculitzi un contrari.
r) Carregar al porter dins l’àrea.
s) Proferir engany a un contrari.
t) Distreure l’atenció de l’àrbitre.
u) Tocar dues vegades seguides la pilota en fer qualsevol sacada o executar
una falta.
v) Les pilotes que depassin el límit establert, tirada de manera directa i no
sigui tocada per cap altre jugador.
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w) Les faltes anomenades a l’apartat k,o, s, t, u, v, si es fan dins la pròpia
àrea de penal, excepcionalment, es llençaran en el lloc més a prop de fora
l’àrea d’on es trobava la pilota.
x) Quan es produeixi la falta assenyalada en l’apartat,v, es reprendrà el joc
amb una sacada de banda a favor de l’equip contrari al qual va llençar la
pilota, en el punt mes pròxim on va impactar.
y) Demorar més de cinc (5) segons per retornar la pilota en joc en
l’execució de: sacada de banda, sacada de córner, sacada de porteria o tir
lliure directe.

REGLA XII
INCORRECCIONS
a) Seran sancionats amb una amonestació (Targeta groga) els culpables de:
a1) Pèrdua de temps a judici de l’àrbitre.
a2) Entrar o tornar a entrar al terreny de joc sense permís de l’àrbitre.
a3) Si desaprova amb paraules o gestos qualsevol decisió de l’àrbitre.
a4) Si infringeix reiteradament les regles del joc.(reiteració de faltes).
a5) Els que fan gestos contra les decisions de l’àrbitre.
a6) Frases desaprovatòries contra les decisions de l’àrbitre.
a7) Els que desplacen la pilota per demostrar la seva desaprovació.
a8) Els que es dirigeixen al públic, bé amb gestos, bé amb paraules.
a9) Els que riuen o creuen els braços a continuació d’una decisió arbitral.
a10) Els que es tiren a terra o es senten sobre la pilota cobrint-la perquè
ningú no la jugui.
a11) Qualsevol actitud que l’àrbitre consideri lleu, però culpable de
conducta incorrecte.
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b) Seran sancionats amb l’exclusió total del terreny de joc (Targeta
Vermella) quan un jugador és culpable d’una de les següents faltes, sense
possibilitat de poder ser substituït per un altre.
b1) Si segons l’opinió de l’àrbitre es mostra culpable de conducta violenta
o brutalitat.
b2) Si actua amb propòsits injuriosos o grollers.
b3) Agressió a l’àrbitre.
b4) Intent d’agressió a l’àrbitre.
b5) Si protesta violentament a l’àrbitre i/o faltant-li al respecte.
b6) Agressió a un jugador.
b7) Intent d’agressió a un jugador.
b8) Qualsevol actuació no anomenada que a judici de l’àrbitre sigui el
suficientment greu.

c) Seran sancionats amb desqualificació temporal de cinc (5) minuts
(Targeta Blava):
c1) Quan un jugador infringeixi en menys gravetat un dels apartats des del
b1 al b8.
c2) Quan a un jugador li siguin mostrades dues targetes grogues.
c3) Quan a un jugador a judici de l’àrbitre sigui mereixedor de tal, per fets
no esmentats al present Reglament.
c4) En el supòsit de jugada manifesta de gol, i que sen l’últim jugador,
toques deliberadament la pilota amb les mans fora del area i sempre
d’acord amb el criteri del àrbitre.
c5) La desqualificació comporta l’obligació immediata d’abandonar el
terreny de joc, no obstant pot ser substituït per un altre jugador un cop
complert el temps de sanció, el jugador desqualificat haurà d’abandonar
també el recinte.
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c6) En el supòsit de que un jugador fos exclòs del partit amb targeta blava,
i que abans de la mitja part no hagués complert la corresponent sanció de 5
minuts, aquesta continuarà comptant a l’inicií de la segona part, essent
l’àrbitre qui donarà en el seu moment permís per la entrada del nou jugador
tot i sent la competició a rellotge corregut.

REGLAXIII
LLIURES DIRECTES I BARRERES
1.- Lliures directes:
a) S’entén per lliure directe un cop de peu a la pilota en qualsevol direcció
estant parada a terra.
b) Un jugador no pot tornar a jugar la pilota fins que no hagi estat tocada
per un altre.
2.- Barreres:
a) Les barreres a formar pels jugadors de l’equip sancionat i els jugadors
també d´aquest equip hauran de situar-se a una distància mínima de set (7)
metres de la pilota.
b) Les barreres podran ser formades per un nombre indeterminat de
jugadors fins arribar als que componen l’equip.
c) A excepció del penal que es reglamenta en la REGLA XIV, la resta de
sacades i lliures directes no necessitaran el senyal de l’àrbitre per la seva
execució i sols serà menester que la pilota sigui aturada i en el lloc, on toca
posar-la en joc. L’executant disposa de cinc (5) segons per posar-la en joc o
sol·licitar la distancia reglamentària de la barrera.
d) Si l’executant demana a l’àrbitre la comprovació de la distància de set
(7) metres reglamentades a l’apartat a de la present regla, aquest farà la
comprovació i advertirà a l’executant que no podrà posar la pilota en joc
fins que doni el senyal adient. Si el jugador fa la sacada sense haver rebut
el senyal de l’àrbitre es disposarà sacada de banda a favor de l´equip
contrari.

24

REGLA XIV
EL PENAL
1.- Es considerarà penal o falta màxima la que fa l’equip defensor
intencionadament dins la pròpia àrea de porteria.
2.- Faltes que són objecte de penal:
Regla XI, Article 1, apartats a-b-c-d-f-g-h.
3.- Formes d’execució d’un penal.
a) El penal es tirarà de forma directa a una distància de set (7) metres i
perpendicular al centre de la porteria.
b) No hi haurà límit de distància respecte a la posició de la pilota i de
l’executant.
c) L’executant del penal haurà d’avisar a l’àrbitre identificant-se.
d) El porter haurà d’estar sobre la línia de gol entre els pals de la porteria
no podent sortir endavant fins que l’executant hagi donat un cop de peu a
la pilota.
e) Tota la resta de jugadors hauran de situar-se fora de l’àrea de porteria, a
una distància mínima de 2(dos) metres de la pilota.
f) La pilota no podrà ser tocada per dues vegades per l’executant, si abans
no ho ha fet un altre jugador.

REGLA XV
SACADA DE BANDA
1.- Quan la pilota en la seva totalitat, hagi traspassat la línia de banda, ja
per terra ja per aire, serà posada de nou en joc tirant-la cap a l’interior del
camp per un jugador de l’equip contrari des del lloc on va sortir fora.
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2.- El jugador que fa la sacada haurà d’estar enfront del camp i amb els
peus fora del terreny de joc, el contrari es situarà a 1 metre de distancia.
3.- La sacada es podrà fer amb una o dues mans, exclourà qualsevol altra
part del cos i disposarà de no més de cinc (5) segons per fer-la. A partir de
quan l’àrbitre comenci a contar.
4.- El jugador que fa la sacada no podrà tornar a jugar la pilota fins que un
altre jugador hagi tocat la pilota.
5.- No produirà gol directament una sacada de banda.
Si entra a la pròpia porteria del jugador executant, s’assenyalarà còrner, i si
ho fa a la contrària, sacada de porteria.
6.- Les sacades incorrectes es sancionaran donant a l’equip contrari la
pilota, perquè faci sacada des del mateix lloc.
7.- Les principals sacades incorrectes són:
-

El jugador està dins el camp o bé trepitjant la ratlla.
El jugador treu amb el peu.
La pilota no arriba a entrar al camp.
La pilota dóna el primer bot fora del camp.
El jugador treu d’un lloc diferent del que ha sortit la pilota.
El jugador tarda més de cinc (5) segons per fer la sacada.

8.- Els jugadors de l´equip infractor estaran com a mínim a un (1) metre de
la línia de banda.

REGLA XVI
SACADA DE PORTERIA
1.- És quan la pilota hagi traspassat totalment la línia de porteria, hi
exclogui la part compresa entre els pals de la porteria, ja per terra ja per
aire, i serà jugada o tocada en darrer lloc per un jugador de l´equip atacant.
2.- La pilota es col·locarà a les mans del porter i la posarà en joc, la
llençarà des de dins l’àrea en qualsevol direcció sols amb les mans i no
podrà tornar-la a jugar fins que l’hagi tocat un altre jugador.
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3.- Una vegada a les seves mans dins la pròpia àrea sols disposarà de cinc
(5) segons per desprendre’s d’ella. En cas de infracció, es disposarà un
lliure directe en contra, fora de l’àrea en el lloc més proper de la infracció.
4.- S’entendrà que la pilota és en joc, quan el porter la tingui a la mà i
estigui dins la pròpia àrea de porteria, en disposició de jugar-la.
5.- Si en una sacada de porteria el porter marca gol sense que cap jugador
l’hagi tocat, sempre es donarà vàlid l’esmentat gol, tant sigui a la pròpia
porteria com a la contrària.

REGLA XVII
EL CÒRNER
1.- És quan la pilota ha traspassat totalment la línia de fons, exclosa la part
compresa entre els pals de la porteria, ja sigui per terra, ja per aire, i serà
jugada per darrera vegada per un jugador de l’equip que defensa.
2.- El llançament de còrner serà executat per un dels components de l’equip
atacant, usarà ambdues mans i farà passar la pilota per damunt del seu cap i
el traurà del darrera, abans d’executar el llançament. Una part dels peus
quedarà recolzada al terra, de la part de fora del camp i el llançador tindrà
el seu front girat cap el vèrtex de l’angle format per les línies laterals i del
fons, en el punt en que s’uneixen.

3.- Els defensors s’hauran de situar a una distància mínima de tres (3)
metres de la posició de la pilota.
4.- L’executant de la sacada no podrà tornar a jugar la pilota fins que l’hagi
tocat un altre jugador.
5.- No seran vàlids els gols marcats directament d’aquesta sacada, llevat
que la pilota hagi estat tocada peu un jugador.
6.- Si la sacada de córner no és executada dins d’un temps de cinc (5)
segons, l’àrbitre marcarà una sacada de banda a favor de l’equip contrari.
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REGLA XVIII
CAPITANS DELS EQUIPS
1.- Cada equip tindrà el seu capità que serà el seu responsable dins i fora
del camp en el temps del partit.
2.- Portarà un distintiu que l’acreditarà com a tal i a l’acta hi farà constar tal
circumstància.
3.- Serà l’únic jugador que de forma correcta es podrà dirigir a l’àrbitre.
4.- Informarà els seus jugadors de les indicacions i advertències de l’àrbitre
5.- Intervindrà en els sorteigs que es facin.
6.- Signarà a l´inici del partit l’acta de l’encontre.
7.- La signatura del capità únicament dóna conformitat al resultat, gols i
targetes assenyalades, però mai no als motius de les targetes ni a les
observacions que hi puguin afegir el capità de l’equip contrari, l’àrbitre, els
delegats o altres.
Si tampoc no estigués conforme a les anotacions de resultat, gols, targetes,..
haurà de signar igualment, però fent-hi constar les seves discrepàncies.
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REGLAMENT ESPORTIU
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CAPITOL I
ALINEACIÓ DE JUGADORS
Article 1.- Perquè un jugador pugui alinear-se per un equip en un partit de
competició, es requereix:
a) Que es trobi reglamentàriament inscrit o en el seu defecte, que tenint
presentada formalment la seva petició d’inscripció, hagués estat
reglamentàriament autoritzat i es complissin en un i altre cas, les
disposicions legals vigents.
b) Que la inscripció, o l’autorització, en el seu cas, s’hagués produït dins
del períodes establerts per a tal finalitat. Vint-i-quatre (24) hores anteriors a
la data i hora prevista per al partit en qüestió.
c) Que no hagi estat alineat durant la temporada amb un altre equip a la
mateixa categoria i en la mateixa competició.
d) Que no es trobi subjecte a cap suspensió disciplinària.
e) Que es compleixin qualsevol altres requisits que amb caràcter especial
hagués establert a l’efecte.
Article 2.- El jugador que havent intervingut en partits oficials del seu
equip, s’inscrigui per un altre en el decurs de la mateixa temporada, i hagi
actuat en aquest, no podrà alinear-se pel d’origen fins que finalitzi la
temporada. En successives inscripcions, regirà la idèntica prohibició.
Excepcionalment, un jugador en què el seu equip ha estat expulsat per
incomparaixença, podrà fitxar per un altre, sempre que hagi signat les actes
dels partits motiu de l’expulsió.
Article 3.- A tots els efectes, es considerarà jugador alineat aquell que a
més a més d’estar a l’acta l’haguí signat.
Article 4.- Perquè un jugador pugui alinear-se per un equip es requereix:
1) COMPETICIÓ SOCIAL
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a) Tenir una edat de 18 (divuit) anys o superior sense límit.
b) Tenir 16 (setze) anys complerts, amb el consentiment patern/matern, per
escrit i que es presentarà adjunt a la documentació per formalitzar la fitxa.
2) COMPETICIÓ VETERANS
a) Tenir una edat de 35(trenta cinc) anys o superior, sense límit.
b) Que durant el decurs de la mateixa temporada compleixi els 35(trenta
cinc) anys.
c) Amb un màxim de 1(un) jugador per equip, que compleixi els requisits
de l’apartat “b”.

Article 5.- El jugador que havent estat sancionat per al Comitè de
Competició, no podrà fitxar per un altre equip, de diferent competició, amb
el objectiu de poder complir la sanció amb mes celeritat.

CAPITOL II
BAIXES DE JUGADORS
Article 4.- Són causes de cancel·lació de les inscripcions dels jugadors les
següents.
a) Baixa concedida per l’equip.
b) Impossibilitat total permanent del jugador per actuar.
c) No intervenir l’equip en competició oficial, o retirar-se d’aquella en la
qual participi.
d) Baixa de l’equip per dissolució o expulsió.
e) Acord adoptat pels òrgans competents.
f) Qualsevol altra causa que reglamentàriament es determini.

32

CAPITOL III
COMPETICIONS
Article 5.- Les competicions es classifiquen:
a) Segons el sistema de joc, per eliminatòria o per punts.
b) Segons el seu ordre, dins de les d’igual sistema i caràcter, en tantes
divisions o categories com s’estableixi.
Article 6.- Quan en una competició per punts, de la mateixa categoria o
divisió, el nombre elevat dels equips concurrents ho aconsellés, aquests es
dividiran en grups.
Article 7.a) Les competicions per eliminatòries podran jugar-se a partit únic o a
doble partit.
b) Les que ho siguin per punts, es jugaran a una o dues voltes, tots contra
tots, llevat de les excepcions que es determinin expressament.
Article 8.- L’equip que no comparegui, es retiri o sigui expulsat d’un partit
oficial o d’una competició de qualsevol classe una vegada aprovat el
calendari oficial o iniciada la competició, a més a més de les sancions i
conseqüències esportives que li corresponguin en aplicació dels
Reglaments Esportiu i Disciplinari, perdrà tots els drets derivats de la seva
inscripció.
Article 9.- L’ordre de partits d’una competició es determinarà per sorteig.
Article 10.- En les competicions per punts, la classificació es farà d’acord
amb els obtinguts per cada un dels equips adversaris, a raó de tres (3) per
partit guanyat i un (1) per partit empatat.
Article 11.- Classificació: Per categories.
1.- Els equips classificats en el tres (3) primers llocs de cada categoria
pujaran automàticament a la categoria superior i així successivament en
totes les categories a excepció de la màxima.
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2.- Els equips classificats en els tres (3) últims llocs baixaran
automàticament a la divisió inferior a excepció de l’última.
3.- En el supòsit de que un equip renuncies a pujar de categoria serà relegat
a l’ultima posició de la darrera categoria(perdent qualsevol dret adquirit a
la competició).
Article 12.- Si en una competició es produeix un empat entre dos equips,
aquest es resoldrà:
a) Classificació. Si la competició és a una volta.
1.- Per el resultat entre ells.
2.- Per l’equip menys golejat.
3.- Per major diferencia de gols a favor, sumat els pro i en contra.
b) Classificació si la competició és a doble volta.
1.- Per la major diferència de gols a favor i en contra segons els resultats
dels partits jugats entre ells.
2.- Per la major diferencia de gols a favor i en contra.
3.- Per millor coeficient de gols resultant de la divisió dels gols a favor i en
contra.
c) Si l’empat és entre més de dos equips, es resoldrà:
1.- Per la puntuació que els correspongui a tenor dels resultats obtinguts
entre ells, com si els altres no haguessin participat.
2.- Per major diferencia de gols a favor i en contra.
3.- Pel millor coeficient de gols resultant de la divisió de gols a favor i en
contra.
d) Les normes anteriors s’aplicaran pel seu ordre i amb caràcter eliminatori,
de tal sort que si una d’elles resolgués l’empat d’algun dels equips
implicats aquest quedarà exclòs i s’aplicarà els que resten les qui
corresponguin, segons el seu nombre sigui de dos o més.
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e) En el cas que la igualtat no es resolgués amb les disposicions previstes
en el present article. El Comitè de Competició es reserva el dret de decidir
la forma del desempat.
f) En les competicions per fases s’aplicarà aquest article en cada una
independentment.
Article 13.- L’equip que hagués estat sancionat disciplinàriament per
qualsevol motiu amb pèrdua d’un o mes partits o amb la pèrdua afegida de
punts en el cas que empatés a punts amb un o més equips dels implicats en
els fets motiu de sanció i haguessin de dirimir el seu lloc en la classificació
d’acord amb l’article anterior, ocuparà en tot cas l’últim del llocs que
correspongués als equips que estiguessin subjectes a l’empat.
Article 14.- Si un club es retirés, fos expulsat o fos sancionat amb la pèrdua
de categoria i la competició en que participés, s’hagués iniciat i s’anés
disputant per punts, s’anul·lessin i deixessin sense efecte els partits
disputats per l’esmentat equip a efectes de classificació i no s’adjudiquessin
ni els punts ni els gols dels mateixos a cap equip.
Si tal circumstància concorrés a la segona volta de qualsevol fase de
l’esmentada competició, l’anul·lació solament tindrà efectes per als partits
disputats en l’esmentada segona volta i es mantindrà la plena validesa dels
disputats a la primera volta i en anteriors fases.
Article15.- a) En les competicions per eliminatòries, es tindrà com a
vencedor de cada una d’elles l’equip que hagi obtingut major nombre de
gols a favor i es computaran els aconseguits en els dos partits, si fossin a
doble partit.
b) En cas d’empat, es tindrà en compte allò que està disposat a les bases de
la competició de què es tracti, i si res no hagués establert per aquest efecte.
Es procedirà a una sèrie de llançaments des del punt de penal de tres (3),
després del sorteig previ per designar qui comença i hauran d’intervenir
jugadors distints davant d’una porteria comuna. L’equip que aconsegueixi
més gols serà declarat vencedor.
c) Si ambdós equips haguessin obtingut el mateix nombre de gols
prosseguiran els llançaments, en l’ordre idèntic, en realitzaran un cada
equip per jugadors diferents als que van intervenir en la sèrie anterior, fins
que, havent efectuat ambdós el mateix nombre, un d’ells hagi marcat un gol
més.
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d) Podran intervenir en els llançaments de penal, tots els jugadors inscrits a
l’acta que no hagin estat expulsats, desqualificats o retirats del joc.
Qualsevol jugador podrà substituir en qualsevol moment al porter.
e) En el moment en què per part d’un dels dos equips haguessin efectuat
llançaments tots els jugadors inscrits a l’acta, ambdós equips podran decidir
lliurement els següents llançadors.
Article16.- Si durant el decurs d’un partit i per causes no subjectes al règim
disciplinari un dels equips quedés amb un nombre de jugadors inferior al
mínim reglamentat que impedeixi la continuació del partit, aquest es donarà
per acabat amb els següents efectes esportius:
En les competicions disputades pel sistema de lliga, si la suspensió es
produeix a la primera part, aquest es donarà per perdut a l’equip que
s’hagués quedat sense jugadors suficients i no s’imputaran gols ni a favor
ni en contra a cap dels dos equips.
En les competicions disputades pel sistema d’eliminatòries, es donarà per
perduda l’eliminatòria a l’equip infractor.
Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, el Comitè de Competició
podrà acordar lliurement una imputació diferent o qualsevol altra mesura
que consideri pertinent en aquells supòsits en que l’aplicació de la prevista
anteriorment beneficiés esportivament l’infractor o perjudiqués el contrari
o uns tercers.

CAPITOL IV
ORGANITZACIÓ DELS PARTITS
Article 17.- Els partits es jugaran els dies fixats en el calendari oficial,
llevat de l’excepció reglamentària o que, per motius especials i després de
la prèvia autorització. o per imposició de l’òrgan competent, hagin de
celebrar-se en d’altres dies.
L’ajornament d’un partit per acord mutu dels dos equips contendents haurà
de ser autoritzat pel Comitè de Competició. En l’autorització haurà de
fixar-se la nova data de celebració, la qual haurà de tenir lloc en tot cas
amb anterioritat al termini de la fase o subfase de la competició a què es
refereix.
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Article 18.- Els partits es jugaran segons les regles de joc aprovades
oficialment en reunió de delegats de la Secció de Fulbito del C.N.S.
A més a més, es regiran per les disposicions i per les que especialment es
dictin amb respecte a determinats partits i competicions.

CAPITOL V
DESENVOLUPAMENT DELS PARTITS
Article 19.- Els equips estan obligats a procurar que els partits es
desenvolupin amb tota normalitat i en l’ambient de correcció que han de
presidir les manifestacions esportives i procurant que es guardin, en tot
moment les consideracions degudes a jutges, directius, jugadors,
entrenadors i empleats i responent, a més a més, que estiguin degudament
garantits el deures recíprocs d’esportivitat i correcció cap a les persones
enumerades i molt especialment, amb el públic.
Article 20.- Durant el desenvolupament d’un partit no es permetrà que al
terreny de joc, ni a l’espai existent entre las bandes i la tanca que els separa
del públic, hi hagi d’altres persones que no siguin els àrbitres, jugadors,
entrenadors de cada equip, els suplents d’un i l’altre i el delegat de camp.
Article 21.- A l’hora fixada l’àrbitre donarà el senyal de començar el partit.
Si transcorreguts cinc (5) minuts a partir d’aquella, un dels equips no
s’hagués presentat o ho fes amb un nombre de jugadors inferior al que està
reglamentat a continuació, se suspendrà l’inici del partit, es consignarà a
l’acta tal circumstància i es donarà trasllat de la incidència al Comitè de
Competició per als efectes oportuns.
En el supòsit que l’equip presentat el seu capità dones conformitat a
disputar el partit es consignarà al acta i donarà validesa al mateix.
Per al començament de la segona part i haurà un temps de descans de 5
minuts, a excepció dels tornejos que no ho requereixin.
Article 22.- Per poder començar un partit, cada un dels equips haurà de
presentar en el terreny de joc i en disposició d’actuar en el partit un mínim
de cinc (5) jugadors.
Podran actuar en cada un dels equips un màxim de sis (6) jugadors.
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Per excepció, l’entitat organitzadora podrà autoritzar un menor nombre de
jugadors en aquelles competicions que estimi necessari.
Si una vegada començat el joc, un dels contendents quedés amb un nombre
de jugadors inferior a quatre (4) l’àrbitre decretarà la suspensió del partit.
El Comitè de Competició adoptarà les decisions que corresponguin.
Article 23.- a) Els jugadors vestiran l’uniforme oficial del seu equip. Al
dors de la samarreta i a la part davantera, figuraran de manera visible,
destacada i amb suficient contrast el número d’alineació que els
correspongui.
b) Si els uniformes dels equips fossin iguals o tan semblants que induïssin a
confusió, i així ho requerís l’àrbitre, canviarà el seu, l’equip situat en segon
lloc a l’acta del partit, a fi d’agilitzar-lo.
Article 24.- Les substitucions de jugadors es faran conforme a les Regles de
Joc. En cap cas podrà ser substituït un jugador expulsat. (targeta vermella).
Article 25.- Els capitans constitueixen l’única representació autoritzada
dels equips al terreny de joc i a ells correspon els següents drets i
obligacions.
a) Dialogar, dins de la màxima correcció, amb l’àrbitre.
b) Procurar que els seus companys observin en tot moment la correcció
deguda.
c) Fer complir les instruccions de l’àrbitre col·laborant amb el treball
d’aquest, a la seva protecció i que el partit es desenvolupi i finalitzi amb
normalitat.
d) Firmar l’acta a l’inici del partit.
Article 26.- Els partits oficials solament podran suspendre’s per
incompareixença d’un dels contendents, presentació d’un equip a l’inici del
partit amb un nombre de jugadors inferior al reglamentari o reduït aquest
nombre en el transcurs del partit, incidents de públic, insubordinació,
retirada o falta col·lectiva de qualsevol dels equips, o força major.
En tot cas, l’àrbitre ponderarà aquestes circumstàncies, segons el seu bon
criteri, i procurarà sempre esgotar tots els mitjans, perquè el partit es
celebri o prossegueixi.
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L’òrgan de gestió tindrà la facultat de suspendre qualsevol partit que
prevegi la impossibilitat de celebrar-lo per causes excepcionals.
Article 27.- Si un partit es suspengués abans d’iniciar-se o una vegada
iniciat per causes de força major, el Comitè de Competició decidirà la data
i hora de la celebració del partit.
En tot cas, si el sistema de competició és per punts, el partit haurà de
celebrar-se abans que finalitzi la volta a que correspongui el partit suspès.
Article 28.- a) En el cas que per suspensió d’un partit ja començat hagi de
prosseguir-se en una nova data, solament podran alinear-se, en la
continuació, el número de jugadors reglamentàriament inscrits el dia en
que es produeix tal esdeveniment i que no haguessin estat desqualificats ni
expulsats durant el temps aleshores jugat.
b) Si algun jugador hagués estat expulsat i el seu equip s’hagués quedat
amb quatre jugadors per motius disciplinaris, l’esmentat equip solament
podrà alinear el mateix nombre de jugadors que tenia al camp quan es va
acordar la suspensió.
c) Amb el supòsit de que la llum, s’apagui en el transcurs de la segona part,
s’esperarà deu (10) minuts per si tornés, en el cas de no ser així, es donarà
el partit per acabat. No així si succeís a la primera part, el Comitè de
Competició consensuarà data per continuar el partit a partir del moment de
la suspensió.

CAPITOL VI
ÀRBITRES – DELEGATS DE CAMP
Article 29.- a) L’àrbitre és l’autoritat esportiva única i inapel·lable, en
l’ordre tècnic, per dirigir els partits.
b) Les seves facultats comencen en el moment d’entrar al recinte esportiu i
no acaben fins que l’abandonen, i les conserven per tant, durant el descans,
interrupcions i suspensions, encara que la pilota no es trobi al camp.
c) Tant els directius com els jugadors, entrenadors i delegats del equips,
han d’acatar les seves decisions i estan obligats, sota la seva responsabilitat,
a recolzar-lo i protegir-lo en tot moment per garantir la independència de la
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seva actuació i el respecte degut a l’exercici de la seva funció, així com la
seva integritat personal, i han d’interessar, per a aquestes finalitats, si fos
necessari, la intervenció de l’autoritat.
Article 30.- Correspon als àrbitres i delegats de camp
a) Abans del començament del partit:
1.- Inspeccionar el camp, per tal de reconèixer-lo, examinar les seves
condicions, comprovar el seu estat, les línies, les xarxes de les porteries i
les condicions generals de les instal·lacions i donar les instruccions
necessàries, perquè solucioni qualsevol deficiència que adverteixi.
2.- Inspeccionar les pilotes que es vagin a utilitzar i exigir que reuneixin les
condicions reglamentàries.
3.- Examinar les firmes de les actes abans d’iniciar el partit per tal d’evitar
les alineacions indegudes i advertir els que no reuneixin les condicions
reglamentàries que no puguin incórrer en responsabilitats.
4.- Fer las advertències necessàries als entrenadors i capitans d’ambdós
equips, perquè els seus jugadors es comportin durant el partit amb la
correcció i esportivitat degudes.
5.- Ordenar la sortida dels equips al terreny de joc.
b) En el decurs del partit.
1.- Aplicar les regles del joc sent inapel·lables les decisions que adopti
durant el desenvolupament del partit.
2.- Prendre nota de les incidències de tota índole que puguin produir-se.
3.- Senyalar l’inici i terminació de cada part i el de las pròrrogues, si n’hi
hagués, així com la reanudació del joc en el cas d’interrupcions.
4.- Aturar el joc quan s’infringeixin les regles i ordenar l’execució dels
càstigs procedents i suspendre’l en els casos previstos, si bé sempre com a
recurs últim i necessari.
5.- Amonestar o expulsar, segons la importància de la falta, tot jugador que
observi una conducta incorrecta o procedeixi de manera inconvenient i així
mateix, els entrenadors i d’altres persones, reglamentàries afectades.
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L’amonestació de jugadors podrà estendre’s a tots els d’un equip en la
persona del seu capità.
6.- Prohibir que penetrin en el terreny de joc sense la seva autorització,
unes altres persones que no siguin els jugadors i jutges.
7.- Interrompre el joc en el cas de lesió d’un jugador i ordenar la seva
retirada del camp mitjançant les assistències sanitàries.
c) Després del partit.
1.- Redactar de forma fidel, concisa, clara, objectiva i completa, l’acta del
partit, així com els informes ampliadors que consideri oportuns i remetre
amb la major urgència una i altres al Comitè de Competició.

CAPITOL VII
ACTA DELS PARTITS
Article 31.- L’acta és el document necessari per a l’examen, qualificació i
sanció, en el seu cas, dels fets i incidents tinguts amb ocasió d’un partit.
Constituirà un cos únic i hauran de constar-hi els següents punts.
a) Data i lloc del partit, equips participants i classe de competició.
b) Nom dels jugadors que intervenen de cada equip, amb indicació dels
números assignats a cada un.
c) Resultat del partit, amb la menció dels jugadors que haguessin
aconseguit els gols, en el seu cas.
d) Desqualificacions o expulsions que hagués decretat, tot expressant
clarament les causes, però sense qualificar els fets que ho van motivar.
e) Incidents ocorreguts abans, durant i després del partit, en el terreny de
joc o en qualsevol altre lloc del recinte esportiu o fora d’ell, en els quals
haguessin intervingut directius, empleats, jugadors, o qualsevol persona
destinada a l’organització esportiva o públic afeccionat, sempre que hagi
presenciat els fets, o havent estat observats pel delegat, li siguin comunicats
directament per aquest.
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f ) Deficiències advertides al terreny de joc i a les seves instal·lacions, en
relació amb les condicions que un i d’altres han de reunir.
g) Dubtes relacionats amb la validesa de la signatura a l’acta d’algun
jugador.
h) Els gols i les targetes exhibides, en el supòsit de suspensió d’un partit
una vegada començat i abans de la seva finalització.
i) Qualsevol altra observació que consideri oportú fer-hi constar.
Article 32.- Abans de començar el partit l’acta serà subscrita per tots els
jugadors i firmada per l’àrbitre, delegat de camp i capitans dels equips que
van a competir. Al finalitzar el partit farà contar a l’acta (anexe) i enviarà al
Comitè de Competició totes las incidències hagudes a l’inici, transcurs o al
final del partit.
En el supòsit que un jugador no hagués subscrit la seva signatura i l’ àrbitre
durant el partit hagués detectat alguna incidència (gols, targetes etc),al
tancar el acta, podrà sancionar el jugador amb una targeta groga
administrativa, acumulativa amb les del joc.
Article 33.- Quan ho aconsellin les circumstàncies especials, l’àrbitre podrà
formular, separadament de l’acta, els informes ampliadors o
complementaris que consideri oportuns i haurà de remetre’ls en tal cas al
Comitè de Competició dins de les quaranta-vuit (48) hores següents a
l’acabament del partit.
Article 34.- Els equips podran formular les observacions o reclamacions
que considerin oportunes relatives al partit de què es tracti i acompanyaran,
en el seu cas, les proves pertinents.
Unes i altres es remetran directament al Comitè de Competició i hauran
d’obrar en poder d’aquest dins el termini de quaranta-vuit (48) hores
següents a l’acabament del partit.
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REGLAMENT
DE
LA COPA MORRAL
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1.- La competició de la “Copa Morral” és un campionat en el qual els
equips juguen pel sistema d’eliminatòries.
2.- PARTICIPANTS
a) EQUIPS
Podran participar-hi tots els equips inscrits i en actiu en el campionat del
C.N.S.
Aparellament i sorteig:
El Comitè Organitzador realitzarà l’emparellament de les eliminatòries
amb quatre (4) caps de sèrie.
b) JUGADORS
Podran participar tots els jugadors que estiguin donats d’alta en algun equip
Els jugadors de la final hauran de ser els inscrits a la semifinal.
3.- PARTITS.
Els partits entre els diferents equips es regiran pel Reglament de Joc.
Un partit pot ser canviat de dates, sempre i quan ambdós delegats estiguin
d’acord i després de la prèvia autorització de el Comitè de Competició.
4.- EMPATS EN LES ELIMINATÒRIES
Si, en arribar al final del partit, ambdós han totalitzat un nombre igual de
gols, es procedirà segons l’article 15 del Reglament Esportiu.
La final, abans d’efectuar la primera sèrie de penals, es donarà una
pròrroga de cinc minuts, si en el transcurs de la mateixa es produeix un gol
es donarà el partit per finalitzat (gol d’or)
6.- UN EQUIP SERÀ EXPULSAT I SANCIONAT SENSE PODER
JUGAR AQUEST TORNEIG DURANT 1 ANY SI:
- No es presenta a jugar un partit d’eliminatòria.
- No fa efectiva alguna sanció econòmica inherent al campionat.
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- En el cas de descobrir-se un jugador no soci, perdrà l’última
eliminatòria que hagi realitzat i el perdedor passarà d’aquesta última
a la següent ronda.
7.- SANCIONS ALS JUGADORS
Son acumulatives, les sancions provinents d’altres competicions imposades
pel Comitè de Competició, i no per targetes acumulatives.
8.- COPA MORRAL VETERANS.
Excepcions: En el supòsit que el nombre d’equips inscrits no fos suficient
per jugar pel sistema de eliminatòries es procedirà a jugar-la de forma que
estimi adient el Comitè de Competició.
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REGLAMENT
DEL
TORNEIG “ 24 HORES”

46

24 HORES DIVISIÓ D’HONOR

1.- El torneig “24 HORES” és un campionat en el qual durant vint-i-quatre
(24) hores ininterrompudament, nou equips disputen partits pel sistema de
lliga, a una volta “tots contra tots”, classificant-se els quatre primers que
jugaran dues semifinals: primer classificat contra quart i segon contra
tercer. Els guanyadors disputaran la final.
2.- Per accedir a aquest torneig s’haurà d’estar classificat, els equips que
disputaran el torneig seran el guanyador de l’any anterior i els vuit primers
classificats del torneig d’hivern de Divisió d’Honor.

24 HORES PRIMERA Y SEGONA DIVISIÓ
3.- Per accedir a aquest torneig s’haurà de estar classificat:
a) Els equips que disputaran el torneig seran els quatre primers
classificats de primera divisió els quatre primers classificats de
segona divisió i el millor cinquè de primera i segona divisió del
campionat d’hivern.
b) En el supòsit d’una sola divisió,serà disputada per els equips
descendits de la divisió anterior i els primers classificats del torneig
d’hivern, fins a un nombre màxim de (9) nou.

12 HORES VETERANS
4.- Per accedir a aquest torneig s’haurà de estar classificat, els equips que
disputaran el torneig seran: el guanyador de l’any anterior i els cinc (5)
primers classificats del torneig d’hivern.

5.- UN EQUIP SERÀ EXPULSAT I SANCIONAT SENSE PODER
JUGAR AQUEST TORNEIG DURANT 1 ANY SI:
- No es presenta a jugar un partit del torneig
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El repartiment de punts quedarà reglamentat de la mateixa forma que
en el campionat de lliga.

6.- JUGADORS.
a) La inscripció dels jugadors serà com a un màxim de quinze (15) per
equip. No poden fer cap substitució durant la competició.
b) amb el supòsit de fitxar un jugador en el decurs de la competició no
podrà jugar el primer partit en que es presenti la fitxa.
c) Es podran fitxar fins a quatre jugadors que no juguin amb cap equip però
que siguin socis del Club Natació Sabadell.
e) La relació dels jugadors inscrits haurà de presentar-se al Comitè
Organitzador en la data en què s’indiqui.

7.- SANCIONS ALS JUGADORS
a) Les targetes acumulatives de la competició de lliga no es tindran en
consideració per aquest torneig.
Excepció: Las provinents del Comitè de Competició.
8.- COMPETICIÓ:
En el supòsit de que al finalitzar la lligueta dos o més equips arribessin amb
empat de punts, es tindrà amb compte el següent:
1- Resultat entre ells
2- L’equip menys golejat
3- Diferencia de gols.
La final, abans d’efectuar la primera sèrie de penals, es donarà una
pròrroga de cinc minuts, si en el transcurs de la mateixa es produeix un gol
es donarà el partit per finalitzat (gol d’or).
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GENERALITATS.
El Comitè Organitzador facilitarà als equips el Calendari de Competició
corresponent.
Qualsevol infracció a les presents regles de joc seran sancionades pels
àrbitres dins del terreny de joc i pel Comitè de Competició fora d’ell.
Els restants apartats queden reglamentats pels corresponents reglaments de
lliga i Copa Morral.
Els jugadors, només podran jugar una Competició de “24 HORES” a
excepció del jugadors dels equips veterans que podran jugar-ne las “12
HORES” i unes “24 HORES”.
En el decurs de la final, a requeriment de l’àrbitre es podrà aturar el temps
quantes vegades creguí oportú, per incidències varies.
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SUPERCOPA
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1.- La “SUPERCOPA” serà un torneig a disputar com a inici de la
temporada.
2.- EQUIPS PARTICIPANS:
a) CAMPIÓ lliga d’hivern de Divisió D’Honor.
b) CAMPIÓ “Copa Morral”.
c) CAMPIÓ lliga d’estiu de Divisió D’Honor.
d) CAMPIÓ TORNEIG “24 HORES”.
3.- La SUPERCOPA es jugarà:
a) Partit Únic.- En el supòsit de què només hi hagi 2 equips campions en
totes las competicions.
b) Triangular.- En el supòsit de que hi haguéssin tres (3) equips campions
en totes las competicions.
El primer partit serà per sorteig, el segon el jugarà el equip que hagi perdut
el primer partit contra el tercer equip.
Al finalitzar cada partit es llançarà una tanda de penals per eliminar el
supòsit d’empat al final del torneig.
c) Quadrangular.- En el supòsit que a cada competició hi hagi un campió
diferent.
Es disputaran dues semifinals:
1.- Els equips campions dels tornejos d’hivern en una i d’altra els equips
campions dels tornejos d’estiu.
d) Empats.- Llançament de penals, segons l’article 15 del Reglament
Esportiu.
A la final, en cas d’empat, es jugarà una pròrroga de cinc minuts, si en el
transcurs de la mateixa es produeix un gol es donarà el partit per finalitzat
(gol d’or)
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Totes las sancions pendents per a jugadors, seran també efectives per
aquest torneig.

REGLAMENT
DE
DISCIPLINA ESPORTIVA

52

ÍNDEX
CAPITOL I
Disposicions generals ...................................................... Pag. 54
CAPITOL II
Faltes i sancions .............................................................. Pag. 54
CAPITOL III
Responsabilitat disciplinària ........................................... Pag. 55
CAPITOL IV
Sancions .......................................................................... Pag. 56
CAPITOL V
Extinció de la responsabilitat .......................................... Pag. 58
CAPITOL VI
Faltes comeses per jugadors, entrenadors,
delegats i les seves sancions ........................................... Pag. 59
CAPITOL VII
Faltes comeses per àrbitre i les seves sancions .............. Pag. 62
CAPITOL VIII
Faltes comeses pels equips i les seves sancions ............. Pag. 63
CAPITOL IX
Faltes i infraccions a la conducta esportiva i sancions ... Pag. 66
CAPITOL X
Òrgans disciplinaris ........................................................ Pag. 68
CAPITOL XI
Procediments disciplinaris .............................................. Pag. 69
CAPITOL XII
Procediment ordinari o d’urgència .................................. Pag. 70
CAPITOL XIII
Recursos .......................................................................... Pag. 72
53

CAPITOL I
DISPÒSICIONS GENERALS
Article 35.- L’exercici del règim disciplinari esportiu a l’àmbit del Fulbito
es regularà pel present Reglament Disciplinari.
Article 36.- L’àmbit de la potestat reglamentària esportiva s’entén a les
infraccions de les regles de joc o de les competicions i a les de la conducta
esportiva, previstes i tipificades al present Reglament Disciplinari.
Article 37.- Els equips exerceixen la potestat disciplinària sobre els seus
socis, afiliats, futbolistes i tècnics.
Article 38.- Els Òrgans de disciplina esportiva del Fulbito exerciran la seva
potestat sobre els equips, jugadors, dirigents, entrenadors i àrbitres, fins i
tot quan els seus actes sancionables siguin comesos fora de les seves
funcions habituals. Tal potestat disciplinària s’entendrà en tots els seus
efectes i en tot cas als partits i competicions esportives de qualsevol classe,
fins i tot, els anomenats amistosos.
Article 39.- El règim disciplinari regulat en aquest Reglament s’entén sense
perjudici de la responsabilitat civil o penal ordinària en què puguin incórrer
les persones físiques o jurídiques afectades per les seves pròpies accions i
omissions.

CAPITOL II
FALTES I SANCIONS
Article 40.- Són infraccions a les regles del joc o competició les accions i
omissions doloses o culpables que vulnerin, impedeixin, alterin o pertorbin
el normal desenvolupament d’aquelles i es produeixin amb ocasió o com a
conseqüència immediata d’elles mateixes.
Són infraccions a la conducta esportiva les accions i omissions que, no
estant compreses a l’apartat anterior, perjudiquin o menyscabin el
desenvolupament normal de les relacions esportives i de la competició.
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Article 41.- Les disposicions disciplinàries tenen efecte retroactiu en allò
que afavoreixin l’infractor, encara que en publicar-se aquelles hagués
recaigut una resolució ferma.
Article 42.- Qualsevol resolució especificada en el present Reglament, serà
d’aplicació a jugadors, entrenadors, delegats, dirigents i àrbitres que, encara
que no participin en el partit o competició, es trobin en el recinte on es
realitzin activitats esportives sotmeses a la competència de la Secció o en
les seves rodalies.
Així mateix seran objecte de sanció els fets comesos per les esmentades
persones durant el decurs de partits sense caràcter oficial i amistosos.

CAPITOL III
RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA
Article 43.- Les faltes poden ser lleus, greus i molt greus, segons que les
sancions que corresponguin siguin d’una o d’altra naturalesa.
Article 44.- Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat:
a) No haver estat sancionat en cap ocasió pels òrgans disciplinaris de la
secció.
b) Haver precedit, immediatament a la realització de la falta, provocació
suficients.
c) El penediment espontani, sempre i quan es produeixi abans del
coneixement de l’obertura de l’expedient, immediatament després de la
realització del fet, i amb intenció de reparar o disminuir els efectes de
l’infracció, donar satisfacció a l’ofès, o confessar aquella als òrgans
competents.
Article 45.- Són circumstàncies agreujants de la responsabilitat:
a) Ser reincident. Hi ha reincidència quan l’autor de la falta hagués estat
sancionat dins la mateixa temporada per la mateixa falta, per una més greu,
o dues vegades per una més lleu, amb excepció de la suspensió derivada de
l’acumulació de targetes grogues.
b) Originar un desenvolupament anormal d’un partit per la falta comesa.
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Article 46.- a) Quan en el fet no concorrin circumstàncies atenuants ni
agreujants, el Comitè de Competició imposarà la sanció prevista en el
precepte aplicable. Si aquesta no fos determinada, l`òrgan disciplinari ho
farà pel temps o quantia que consideri adequats, dins dels límits establerts
en la disposició de què es tracti.
b) Si hi concorreguessin solament circumstàncies atenuants, s’imposarà la
sanció en el seu grau mínim. Si aquesta no existís, s’imposarà la que
estigués prevista per les faltes que tinguin establerta la immediata inferior.
c) Si hi concorreguessin solament circumstàncies agreujants, s’imposaria la
sanció en el seu grau màxim. Si aquest no existís, s’imposaria la que estigui
prevista per les faltes que tinguin establerta la immediata superior.
d) Quan hi concorrin circumstàncies atenuants i agreujants, es compensaran
racionalment per a la determinació del correctiu i es graduaran el valor
d’unes i d’altres.
e) Les normes contingudes en el present article, no seran d’aplicació
respecte de les faltes que se sancionin amb amonestació.

CAPITOL IV
SANCIONS

Article 47.- Les sancions que es puguin imposar d’acord amb el present
Reglament són les següents:
a) Als jugadors, entrenadors, delegats, dirigents i membres de l’equip
arbitral:
- Inhabilitació.
- Suspensió.
- Amonestació.
- Apercebiment.
- Multa.
b) Als equips:
- Pèrdua o descens de categoria.
- Pèrdua o anul·lació del partit o de l’eliminatòria.
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- Descompte de punts en la classificació.
- Multa.
Article 48.- Si d’un mateix fet o de fets successius es derivessin dues o més
faltes aquestes podran ser sancionades independentment.
En cap cas podrà imposar-se més d’una sanció principal per una mateixa
falta.
Article 49.- Les sancions tindran en tot cas caràcter personal i s’entendrà
que el sancionat no podrà jugar en cap competició durant la seva durada.
Article 50.- La inhabilitació ho serà per a tota classe d’activitats en
l’organització esportiva de la secció.
Article 51.- La suspensió per partits s’entendrà referida al nombre d’aquells
que la mateixa senyali.
La suspensió per un temps determinat s’entendrà absoluta per a tota classe
de partits durant l’acabament d’aquella.
Article 52.- La suspensió per un nombre determinat de partits implicarà la
prohibició d’alinear-se i actuar en tants d’aquells partits de qualsevol
competició com abasti la sanció, computats per l’ordre en què estiguessin
previstos al calendari preestablert, encara que per alteració del calendari,
ajornament, repetició, suspensió i qualsevol altra circumstància, hagués
variat allò que estava previst al començament de la Competició.
Article 53.- Si haguessin acabat les competicions i el sancionat tingués
algun o alguns partits pendents de compliment, aquest prosseguirà quan
aquelles es reprenguin o, en el seu cas, quan sol·liciti una nova inscripció a
la Lliga.
Article 54.- L’existència d’una sanció de suspensió no complerta amb la
seva totalitat no impedirà el canvi d’equip si es donen las condicions
necessàries per a això, però haurà d’acabar de complir-se en tot cas el
termes reflectits als articles anteriors.
Article 55.- Els òrgans disciplinaris fixaran ponderadament i amb la seva
discreció la quantia de les sancions econòmiques, a raó de les
circumstàncies que concorrin en els fets objectes de sanció.
Les sancions de caràcter econòmic solament s’imposaran als equips.
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Article 56.- Els equips són els directes responsables del bon ordre i
desenvolupament dels partits i competicions esportives, i del comportament
dels seus jugadors, entrenadors, delegats i d’altres persones vinculades a
ells mateixos. En conseqüència, podran ser sancionats en la mateixa
quantia en què ho haguessin estat les persones sancionades sotmeses a la
seva disciplina.
Article 57.- Els equips seran responsables de l’efectivitat de les sancions
pecuniàries, principals o accessòries imposades als seus jugadors,
entrenadors i delegats.
Article 58.- Les sancions econòmiques s’abonaran necessàriament dins del
termini de deu dies naturals comptats des de la notificació de la sanció,
sense que la interposició de qualsevol recurs anul-li aquesta obligació.
Article 59.- Si un equip es retirés, fos expulsat o fos sancionat amb la
pèrdua de categoria i la competició en què participes, s’hagués iniciat i
s’anés disputant per punts, s’anul·laran i deixaran sense efecte els partits
disputats per l’esmentat equip a efectes de classificació i no s’adjudicaran
ni els punts ni els gols dels mateixos a cap equip.
Si tal circumstància concorregués en la segona volta de qualsevol fase de
l’esmentada competició, l’anul·lació solament tindrà efecte per als partits
disputats en aquesta segona volta i es mantindrà la plena validesa dels que
s’hauran disputat a la primera volta i en anteriors fases.
L’aplicació de les anteriors normes podrà ser suspesa pel Comitè de
Competició, si d’ella mateixa es derivessin greus perjudicis esportius per a
tercers de bona fe.
Article 60.- En el supòsit de suspensió d’un partit i en tots els casos que
s’acordi la celebració o repetició d’un partit, aniran a càrrec de l’infractor
totes les despeses que això origini, inclosos els drets d’arbitratge.
Article 61.- No s’acordarà la repetició de cap partit quan aquest beneficiï
l’infractor.

CAPÍTOL V
EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT
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Article 62.- La responsabilitat disciplinària esportiva s’extingeix:
a) Per defunció
b) Per incompliment de la sanció.
c) Per prescripció de la falta.
d) Per prescripció de la sanció.
Article 63.- Les faltes prescriuran a l’any, o al mes, segons siguin greus o
lleus. Les molt greus no prescriuen.
b) El termini de prescripció de les faltes començarà a córrer des del dia en
que s’haguessin comès i s’interromprà des que s’iniciï el procediment
sancionador per qualsevol mitjà, però si aquest romangués paralitzat
durant un mes per causa no imputable al subjecte a procediment , si aquest
hagués començat.
Article 64.- Les sancions prescriuen als tres anys, a l’any o al mes, segons
es tracti de les corresponents a infraccions molt greus, greus o lleus.
b) El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia següent a
aquell en què tingui fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció, o
des que es transgredís el seu compliment, si aquest hagués començat.

CAPITOL VI
FALTES COMESES PER JUGADORS, ENTRENADORS, TÈCNICS
DELEGATS AUXILIARS I DIRIGENTS I LES SEVES SANCIONS.
Article 65.- Són faltes lleus, que seran sancionades des de l’amonestació a
la suspensió per tres partits, o suspensió fins a un mes en el cas de dirigents
a) Protestar de forma reiterada les decisions arbitrals.
b) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les
instruccions arbitrals o desobeir les seves ordres, així com adoptar actituds
que demorin o retardin l’inici i desenvolupament dels partits.
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c) Dirigir-se als àrbitres components de l’equip contrari, directius o d’altres
autoritats esportives amb expressions de menyspreu o cometre actes de
desconsideració cap a aquells.
d) Utilitzar en el decurs del joc mitjans o procediments violents que
atemptin a la integritat d’un jugador, sense causar-li algun dany.
e) Provocar o incitar el públic en contra de la correcta marxa d’un partit.
f) Expressar-se de forma atemptatòria al decoro degut al públic, o ofendre
algun espectador amb paraules o gestos.
g) Provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o llançament de
joc.
Article 66.- Seran també faltes lleus, que seran castigades amb la suspensió
des d’un (1) a cinc (5) partits, o a la suspensió des de quinze (15) dies fins a
dos (2) mesos en el cas de dirigents:
a) Amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra,
insultar o ofendre de forma greu o reiterada qualsevol jugador, entrenador o
membre dels equips contendents.
b) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de las
persones indicades anteriorment.
c) L’ús de mitjans violents durant el joc, amb la intenció de produir o
produint dany o lesió.
d) La intervenció, per negligència, en els supòsits d’alineació indeguda de
jugadors.
Article 67) Seran faltes greus, que seran castigades amb la suspensió de tres
(3) a dotze (12) partits, o la suspensió des d’un (1) fins a tres (3) mesos en
el cas de dirigents:
a) Amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra,
insultar o ofendre de forma greu o reiterada qualsevol membre de l’equip
arbitral, dirigent de club, directiu o empleat de la secció.
b) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de las
persones indicades anteriorment.
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c) L’agressió a qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips
contendents.
d) L’ús de mitjans violents durant el joc, que produeixin dany o lesió de
caràcter especialment greu.
e) Abandonar el terreny de joc sense la deguda autorització arbitral.
f) Provocar la interrupció anormal d’un partit.
Article 68.- Seran també faltes greus, que seran castigades amb la
suspensió des de dotze (12) a vint-i-quatre (24) partits, o la suspensió des
de tres (3) mesos fins a un (1) any en el cas de dirigents:
a) L’agressió consumada a qualsevol membre de l’equip arbitral, dirigent
de l’equip, directiu o espectador.
b) La realització d’actes que provoquin la suspensió del partit.
c) No usar els mitjans necessaris de protecció per als components de
l’equip arbitral en el supòsit que aquests sofrissin qualsevol tipus d’intent
d’agressió.
d) La intervenció amb mala fe i voluntarietat en els supòsits d’alineació
indeguda de jugadors.
e) La firma o subscripció de llicència amb un equip quan no s’estigués en
possessió de la preceptiva carta de baixa de l’equip de procedència o, en el
supòsit de posseir-la o no ser preceptiva, quan s’hagués subscrit també
després de la llicència prèvia amb un altre equip.
Article 69.- Serà falta molt greu, sancionable amb la suspensió de sis (6)
mesos a perpetuïtat l’agressió a un component de l’equip arbitral, directiu,
dirigent, jugador, entrenador, o membre de l’equip contrari, espectador o,
en general a qualsevol persona, quan aquella acció sigui especialment greu.
Article 70.- Les faltes comeses pels jugadors suplents, tècnics, entrenadors
o delegats seran castigades en el seu grau màxim o, en el seu cas, amb la
penalització corresponent al grau mínim de la sanció immediata superior.
Quan la infracció fos comesa pels components d’un equip de forma
tumultuària i sense que es pogués imputar la realització a cap d’ells
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individualitzadament, s’aplicaran les sancions previstes per als clubs per
incidents de públic.

CAPÍTOL VII
FALTES COMESES PER ÀRBITRES I LES SEVES SANCIONS
Article 71.- Són faltes lleus, que seran sancionades des de l’amonestació a
la suspensió per tres (3) jornades:
a) La falta de puntualitat en el compliment de les seves obligacions,
especialment en quant a la seva presència en els terrenys de joc abans del
començament dels partits.
b) La redacció negligent, defectuosa i incompleta de l’acta dels partits i la
seva tramesa a l’organització fora dels terminis i forma establertes
reglamentàriament per ella mateixa.
c) No comunicar amb l’antelació fixada per l’organització la impossibilitat
per qualsevol motiu d’actuar en la jornada o en el partit corresponent,
d) No recollir les designacions o rebutjar-les sense alguna causa que ho
justifiqui i negar-se a complir les seves funcions, així com adduir causes
falses per evitar una designació.
e) Intercanviar designacions sense autorització de l’entitat organitzadora.
f) Desconèixer les regles del joc, i no assistir als cursos de perfeccionament
tècnic o proves d’aptitud que poguessin convocar-se.
g) Adoptar l’actitud passiva o negligent davant d’actituds antisportives dels
components dels equips participants.
h) Dirigir-se als components dels equips, directius, espectadors i d’altres
autoritats esportives amb expressions de menyspreu, o cometre actes de
desconsideració cap a ells.
Article 72.- Són faltes greus, que seran castigades amb la suspensió des de
tres (3) fins a sis (6) jornades:
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a) La incompareixença injustificada a un partit.
b) Incórrer en errors tècnics o de fet en la redacció de les actes dels partits,
que puguin haver ocasionat alguna alteració en el decurs o en el resultat del
partit.
c) Suspendre un partit sense la concurrència de les circumstàncies previstes
per això.
d) La falta d’informe, quan li correspongui realitzar-lo o sigui requerit per a
això pel Comitè de Competició sobre fets ocorreguts abans, durant o
després del partit.
Són també faltes greus, que seran sancionades amb la suspensió des de
quatre (4) a deu (10) partits:
a) Amenaçar, coaccionar, desafiar o realitzar actes vexatoris de paraula o
d’obra, insultar, menysprear o ofendre de forma greu o reiterada qualsevol
jugador, entrenador o membre dels equips contendents, així, com d’altres
àrbitres o auxiliars, o directius, dirigents, espectadors i autoritats esportives.
b) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les
persones indicades anteriorment.
Article 73.- Són faltes molt greus, que seran sancionades amb la suspensió
des de sis (6) jornades a perpetuïtat:
a) L’agressió a qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips
contendents, així com a d’altres àrbitres, auxiliars, directius, dirigents,
espectadors i autoritats esportives.
b) La redacció falsa, alteració o manipulació dolosa de l’acta del partit, de
forma que les seves anotacions no corresponguin amb el que ha esdevingut
al terreny de joc, així com l’emissió d’informes maliciosos o falsos.
En la decisió sobre las sancions a aplicar als àrbitres i delegats serà
atenuant molt qualificada la provocació suficient.

CAPÍTOL VIII
FALTES COMESES PELS EQUIPS I LES SEVES SANCIONS
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Article 74.- Són faltes lleus:
a) Els incidents de públic que no tinguin caràcter greu o molt greus.
b) El llançament d’objectes al terreny de joc o la realització d’actes
vexatoris per part del públic contra l’equip arbitral o equips participants,
sense que causin danys ni es suspengui el desenvolupament del partit.
c) L’alineació indeguda d’un jugador per no complir els requisits per a la
seva participació o per estar suspès, sense que hi concorrin mala fe ni
negligència. En aquest supòsit, es disposarà la pèrdua del partit, i es
sancionarà d’acord amb l’article 66 apartat d.
Article 75.- Són faltes greus, que es sancionaran amb la pèrdua del partit,
sense imputació de gols a favor i en contra, o en el seu cas, de
l’eliminatòria, i sense perjudici de les indemnitzacions que procedeixin:
a) L’alineació indeguda d’un jugador per no complir els requisits per a la
seva participació o per estar suspès, que hi concorri negligència.
b) La presentació a l’inici d’un partit d’un nombre de jugadors inferior al
previst reglamentàriament.
c) El nombre mínim de jugadors per a poder iniciar un partit serà un menys
del nominal.
Article 76.- Tindran així mateix la consideració de faltes greus, i es
sancionaran com l’article 68:
a) Els incidents de públic en general i el llançament d’objectes al terreny de
joc en particular que pertorbin de forma greu o reiterada el
desenvolupament del partit, provoquin la seva suspensió transitòria o
atemptin contra la integritat física dels assistents. Si tals accions fossin la
causa de la suspensió definitiva del partit, tindran la consideració de falta
molt greu.
b) Les agressions que per part del públic es produeixin contra jugadors,
entrenadors, delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents i d’altres
autoritats esportives, i contra els seus béns, abans, durant o després del
partit i dins o fora del recinte esportiu.
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c) No adoptar totes les mesures de prevenció necessàries per evitar
alteracions de l’ordre, abans, durant i després del partit.
Article 77.- Són faltes molt greus, que es sancionaran amb pèrdua del partit
sense imputació de gols ni a favor ni en contra, o en el seu cas, de
l’eliminatòria, i descompte de tres (3) punts en la classificació i sense
prejudici de les indemnitzacions de procedeixin:
a) L’alineació indeguda d’un jugador per no complir els requisits per a la
seva participació o per estar suspès, que hi concorri mala fe.
b) La incompareixença a un partit o a la negativa a participar-hi de forma
injustificada per part d’un equip.
c) La retirada d’un equip del terreny de joc una vegada començat el partit
tot impedint que aquest s’acabi.
d) La simulació per mala fe de lesions o d’altres dificultats dels jugadors
que els impedeixin acabar un partit, quan provoquin la seva suspensió o
finalització.
Als apartats c i d es donarà com a vàlid el resultant existent en el moment
de la suspensió, sempre i quan no perjudiqui a un tercer i estigués perdent
l’equip que es retirés.
Article 78.- Tindran així mateix la consideració de faltes molt greus i es
sancionaran com a l’article 69:
a) Els incidents de públic en general i el llançament d’objectes al terreny de
joc en particular que provoquin la suspensió definitiva del partit.
b) L’actitud incorrecta de l’equip durant un partit, si provoca o origina la
seva suspensió.
c) Les agressions que per part del públic es produeixin contra jugadors,
entrenadors, delegats, l’equip arbitral, directius i d’altres autoritats
esportives, i contra els seus béns, abans, durant o després del partit i dins o
fora del recinte esportiu, quan elles mateixes siguin d’especial gravetat,
produeixin danys materials o lesions personals d’entitat o atemptin contra
el prestigi de la Secció o contra l’harmonia dels seus integrants.
Article 79.- La reincidència durant la mateixa temporada esportiva per dues
vegades en la conducta descrita en qualsevol dels apartats dels articles 75 i
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76, podrà ser sancionada amb la desqualificació de l’equip de la competició
en la qual anés participant i el seu descens per a dues temporades esportives
a la categoria immediatament inferior, o a la següent, si estigués
matemàticament baixant.
Una sanció igual podria ser imposada en el supòsit d’una sola realització de
les infraccions esmentades i en el supòsit d’exclusió previst als següents
articles 79, 80 i 81, quan elles mateixes originessin greus perjudicis
esportius o econòmics a tercers de bona fe.
Article 80.- La incompareixença d’un equip en un partit final d’una
competició realitzada pel sistema d’eliminació podrà ser substituïda per
l’equip al qual aquell hagués eliminat a l’última eliminatòria immediata
anterior a la final.
Article 81.- Quan els equips no prestin les garanties que se’ls exigeixi per
al compliment de les obligacions derivades de la seva participació en les
competicions oficials, podran ser exclosos de la competició, això sense
perjudici que es facin efectives les altres responsabilitats que es realitzin.
Article 82.- Els equips participants hauran de satisfer la inscripció en els
terminis que l’organització consideri oportunes pels diferents campionats o
tornejos.
En el cas que això no l’efectuï així, els òrgans jurisdiccionals acordaran la
suspensió dels següents partits en que hagi de participar el club infractor,
els quals se li consideraran perduts. En el cas de no fer-ho , l’equip en serà
desqualificat.

CAPÍTOL IX
FALTES I INFRACCIONS A LA CONDUCTA ESPORTIVA
I LES SEVES SANCIONS
Article 83.- Es consideraran infraccions a la conducta esportiva les accions
o omissions no compreses als articles anteriors que perjudiquin o
menyscabin el desenvolupament normal de les relacions esportives i
estiguin tipificades al present Reglament.
Article 84.- Es considerarà falta greu que serà sancionada amb la suspensió
o inhabilitació fins a un (1) any, estimular amb quantitats econòmiques
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avaluables en diner o recompenses a components d’un tercer equip per a
l’obtenció d’un resultat positiu, així com els que les acceptessin.
Article 85.- En tot cas seran faltes molt greus, que es sancionaran amb la
suspensió o inhabilitació de tres (3) mesos a dos (2) anys i podrà comportar
la inhabilitació a perpetuïtat tot atenuant-se a la gravetat de l’acte comès i
al perjudici causat:
a) L’abús d’autoritat.
b) El trencament de sancions imposades o de mesures cautelars.
c) L’incompliment dels acords, ordres o instruccions adoptades pels òrgans
de govern de la Secció.
d) La demora maliciosa o sense causa que la justifiqui , en actuació que
correspongui a l’òrgan o persona de què es tracti.
e) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o al decoro
esportiu.
f) La conducta contrària a normes esportives.
g) La falsificació o alteració de qualsevol classe de documents o escrits que
es presentin a la Secció de Fulbito.
h) Les declaracions o manifestacions verbals o escrites, provadament falses
que es formulin davant els òrgans competents o aquells que el representin.
i) L’encobriment de situacions esportives que els atribueixi un caràcter que
no posseeixin.
j) L’expressió de declaracions públiques considerades com a ofensives o
que amb la seva conducta atemptin contra la disciplina, el bon ordre
esportiu, o el respecte degut a persones o institucions.
k) Oferir, prometre o lliurar regals, presents o diners als àrbitres per a
obtenir una actuació parcial i aquells que ho acceptessin o rebessin.
l) Intervenir en qualsevol forma en acords conduïts a l’obtenció d’un
resultat irregular en un partit, ja sigui per anòmala actuació d’un o dels dos
equips contendents, o d’algun dels seus jugadors i utilitzar ja com a mitjà
indirecte la indeguda alineació de qualsevol d’aquests, la presentació d’un
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equip notòriament inferior a l’habitual o un altre procediment conduint al
mateix propòsit.
m) Estimular amb quantitats econòmiques avaluables en diners o
recompenses a components d’un tercer equip per a la predeterminació d’un
resultat, així com els que les acceptessin o rebessin.
n) En general, les conductes contràries al bon ordre esportiu. Els òrgans
jurisdiccionals aplicaran i graduaran les sancions reflectides en el present
article ponderadament, i tindrà amb compte la gravetat dels fets comesos i
les repercussions, dany i deteriorament que ells mateixos produeixin a la
Secció o a l’esport del Fulbito.
Article 86.- En els supòsits reflectits als apartats k, l i m de l’article
anterior, es deduiran tres punts en la seva classificació als clubs implicats
en el cas que haguessin estat declarats culpables dels fets sancionats
directius o dels seus propis dirigents. En el supòsit de tractar-se d’una
competició pel sistema d’eliminatòries, els esmentats clubs en seran
exclosos.
Si un dels dos clubs contendents no fos culpable, i se’n derivés un perjudici
per a aquest o per a tercers tampoc responsables, s’anul·larà el partit i
s’acordarà repetició.

CAPÍTOL X
ÒRGANS DISCIPLINARIS
Article 87.- El poder disciplinari serà exercit, en primera instància, pel
Comitè de Competició i, en segona pel Comitè d’Apel·lació.
Article 88.- Cada un d’ells organitzarà el Comitè corresponent, segons el
seu recte i lleial entendre i podrà recaptar ajuda administrativa de la
persona o persones que consideri convenient per a realitzar la seva funció,
sense que això els eximeixi de la seva responsabilitat sobre totes les
decisions preses.
Article 89.- A més a més del poder genèric sancionador, correspondran al
Comitè de Competició i, per via de recurs, al d’Apel·lació, les següents
funcions:
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a) Suspendre, avançar o retardar partits i competicions, i determinar, quan
procedeixi, una nova data per a la seva realització.
b) Decidir sobre si donar un partir per acabat, interromput o no realitzat,
quan qualsevol circumstància hagi impedit la seva normal determinació.
c) Determinar el terreny de joc, data i hora en que s’hagi de celebrar un
partit, quan, per causa reglamentària o de força major, no pugui disputar-se
en el lloc previst o hagi de repetir-se o continuar-se.
d) Resoldre, també d’ofici a la instància d’una part, qualsevol qüestió que
afecti a la classificació final i les situacions que se’n derivin, com ascensos
descensos, promocions i drets a participar en d’altres competicions
e) En general, adoptar les mesures provisionals i cautelars que consideri
pertinents per a la millor i major efectivitat de les seves decisions finals, en
els assumptes de la seva competència.

CAPITOL XI
PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS
Article 90.- Les sanciones que estableix el present Reglament solament
podran imposar-se en virtut de l’expedient instruït a l’efecte, d’acord amb
els procediment regulats en els articles següents i l’ulterior dret a recurs.
Article 91.- El procediment s’iniciarà per l’òrgan disciplinari competent
d’ofici a instàncies de la part interessada, per la denúncia motivada o
requeriment.
Article 92.- Es consideraran interessats, a més a més dels mencionats en el
present Reglament, totes aquelles persones o entitats a favor o en perjudici
del qual es derivessin drets o interessos legítims en relació amb els efectes
de les resolucions adoptades.
Article 93.- En tenir coneixement de la realització d’una suposada infracció
l’òrgan disciplinari podrà acordar l’arxiu de les diligències, imposar la
corresponent sanció d’acord amb el procediment ordinari o d’urgència, o
dictar providència decidint l’obertura d’expedient extraordinari, segons la
gravetat de l’assumpte que ho aconselli.
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Article 94.- Quan un jugador, entrenador o delegat sigui objecte d’expulsió,
o figuri a l’acta del partit amb l’esmentada falta, haurà de considerar-se
suspès provisionalment en la seva activitat esportiva fins que sigui resolt el
procediment ordinari o d’urgència que haurà d’iniciar-se immediatament
per l’òrgan competent. Les suspensions provisionals es computaran com a
part de les sancions definitives que puguin imposar-se al seu dia.
Article 95.- L’òrgan disciplinari competent està obligat a dictar la resolució
dins dels terminis reglamentàriament establerts. Si i concorreguessin
circumstàncies excepcionals en el decurs de la instrucció d’un expedient,
els òrgans competents podran acordar l’ampliació dels terminis previstos.
Article 96.- Les actuacions de tramitació i les notificacions es realitzaran en
el termini màxim de quinze (15) dies, si no existís un termini específic,
mitjançant qualsevol mitjà que asseguri la recepció per part dels interessats.
Tractant-se dels acords que afectin el desenvolupament de la competició,
podrà avançar-se la seva notificació en forma resumida, o amb solament la
part dispositiva i el recurs que procedeixi, sense perjudici de l’immediat
trasllat de la totalitat de l’acord.
Es consideraran vàlidament efectuades a tots els efectes les comunicacions
i notificacions adreçades al delegat de l’equip al qual pertanyin, mitjançant
correu electrònic o telefònicament, sense perjudici que puguin designar un
altre correu electrònic o telèfon expressament per a tal finalitat.
Article 97.- Els òrgans disciplinaris podran acordar l’acumulació
d’expedients, quan es produeixin les circumstàncies requerides per això.
Article 98.- Totes les resolucions dels òrgans referits hauran de ser
motivades i s’hauran de fer públics, després de cada sessió, els noms dels
sancionats, les faltes comeses i les sancions imposades.

CAPITOL XII
PROCEDIMENT ORDINARI O D’URGENCIA
Article 99.- Quan es tracti de la realització d’infraccions amb l’ocasió de
partits o competicions, la sanció de les quals afecti el seu normal
desenvolupament, l’expedient o procediment sancionador ordinari o
d’urgència s’iniciarà en base als corresponents actes i els seus eventuals
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annexos, les quals seran un mitjà de prova documental necessari, sense
perjudici de qualsevol altre que pugués obtenir-se.
A tal efecte, els àrbitres hauran de trametre les actes dels partits i els seus
possibles informes addicionals de forma que obrin en poder del Comitè al
acabament del partit.
Article 100.- El tràmit d’audiència s’executarà pels interessats, sense
necessitat de requeriment previ i es formularà davant del Comitè, de forma
verbal o escrita, les manifestacions que, en relació amb els extrems
continguts a l’acta del partit i eventuals annexos o amb qualsevol altres
referents als mateixos, considerin convenients al seu dret i aportaran en el
seu cas les proves pertinents.
Article 101.- Els terminis establerts en aquest article i en els anteriors
podran ser modificats pel Comitè de Competició, si els partits corresponen
a una competició que es disputi en dies consecutius o sota sistemes de joc
especials, i hauran de ser notificades les variacions als equips i àrbitres
participants.
Article 102.- Són elements de prova a tenir en consideració pel Comitè de
Competició:
a) L’acta subscrita per l’àrbitre del partit que serà un mitjà documental
necessari per l’apreciació conjunta de la prova.
b) Les ampliacions o aclariments que el propi col·legiat subscrigui.
c) L’informe del delegat de la Secció.
d) Les al·legacions dels interessats.
e) El resultat de les diligències practicades.
f) Qualsevol altre que es consideri vàlid.
Article 103.- Els òrgans competents procuraran dictar la resolució abans
que tinguin lloc els immediats partits els quals afectin, i s’haurà d’avançar
la part dispositiva als sancionats pel mitjà més ràpid possible amb la
finalitat del seu coneixement amb antelació de la seva realització.
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CAPÍTOL XIII
RECURSOS
Article 104.- Les resolucions del Comitè de Competició es podran recórrer
davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini de tres (3) dies hàbils, una
vegada rebuda la notificació pertinent.
Article 105.- L’escrit d’interposició d’un recurs haurà d’expressar:
a) Nom i cognoms de la persona física o la denominació de l’equip amb el
nom del delegat i domicili a efectes de notificacions.
b) En el seu cas, el nom i cognoms del representant de l’interessat.
c) L’acord que es recorre.
d) Les al·legacions que considerin oportunes.
e) Els mitjans de prova.
f) Les pretensions del recurrent.
g) L’òrgan disciplinari al qual es dirigeix.
h) Lloc, data i signatura.
Article 106.- Els òrgans d’apel·lació, després de conèixer les al·legacions
formulades i ponderar, segons el seu lleial saber i entendre, el resultat de
les proves practicades, resoldran els recursos com millor procedeixi amb
dret.
Article 107.- La resolució d’un recurs confirmarà, modificarà o revocarà la
decisió recorreguda, i no podrà, en el cas de modificació, derivar-se una
sanció mes greu per a l’interessat o sancionat, quan aquest sigui l’únic
recurrent.
Article 108.- Els interessats podran desistir de les seves pretensions en
qualsevol fase del procediment, però solament als efectes del que ho fes.
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La desestimació s’haurà de fer de forma escrita.
Article 109.- Els acords dictats definitivament pel Comitè d’Apel·lació
podran ser recorreguts en el termini de quinze (15) dies davant la Junta
Directiva del C.N.S.
Article 110.- La interposició d’un recurs no suspendrà l’eficàcia i
l’execució de la sanció per l’òrgan competent.

73

