REGLAMENT DE L´ASSOCIACIÓ DE VETERANS VALLÉS-MARESME
1) Perqué un jugador pugui ser alineat per una entitat válidament en un partit de Competició es requereix:
a. L,edat dels jugadors participans es fixa en un mínim de 30 anys,excepcionalment s´admeten inscripcions de
jugadors que facin els 30 anys dins el Campionat,en cap dels casos,s´admeten jugadors federats.
b. En el cas de que un jugador abandoni la FCF o Espanyola,per participar en la Competició de Veterans,tendrá de
presentar la fitxa del club que pertanyia o declaración jurada del jugador i del seu nou equip Veterá,que a
deixat l´equip federat per la temporada,i a partir d´aquet moment se l´hi autoritzará la fitxa de l´Associació de
Veterans,sempre i quan no estigui subjecte a sanció federativa,en aquest cas,no podrá participar fins que hagi
complert la sanció.
c. Els equips amb jugadors federats serán exclosos de l´Associació.
2) En el transcurs de cada partit,podrán ser substituits tots els jugadors tantes vegades com sigui necesari,per realizar
aquets canvis,el joc tendrá que estar detingut,el capitá sol.licitará a l´arbitre l´oportuna autorització.
3) Abans de començar els partits,els delegats de cada equip tindrán de entregar l ´àrbitre les corresponents fitxes dels
jugadors perfectament ordenades,sent la revisió de fitxes obligatoria.En el inici, només es poden inscriure i marcar en
la relació, els jugadors presents, així mateix, qualsevol jugador que arrivi tard, podrá entrar en el joc en qualsevol
momento, entregan la fitxa.
4) En cap cas,podrá ser substituit un jugador expulsat.
5) Les fitxes no serán válides si no porten el segell de l´Associació,en el cas de pèrdua d´alguna d´elles o de la totalitat es
podrá jugar el partit presentant el DNI original de cada jugador,en aquest cas ho fará constar l´arbitre en l´acta.
6) El perioda de inscripcions de jugadors finalitzará a falta de cinc jornades per finalitzar el campionat.
7) Les despeses de camp serán asumides a càrrec de l´equip local,els drets i despeses arbitratge serán a càrrec dels dos
equips per parts igual.
8) En el cas de que un equip es presenti al camp amb un màxim de 6 jugadors,el partit es donará com a incomparexença
d´aquest equip,i el resultat será de tres a zero en contra aquest equip,fent constar com a no presentat i la totalitat de
les despeses arbitrals anirán a càrrec de l´equip que es dona com a perdedor.
9) En el cas de que es repeteixi aquesta circunstancia tres cops en una mateixa temporada,aquet equip podrá ser expulsat
de la competició i no acceptat per la propera temporada.
10) En el cas de que un equip es presenti al camp amb un minim de 7 jugadors es podrá cel.lebrar el partit,o de comú acord
per part dels dos delegats,es confeccionará l´acta abans de començar el partit,es fará constar el resultat de 3-0 i es
realitzará un partit amistós,en aquet cas,les despeses arbitrals serán compartides.
11) En el cas de presentar-se l´equip amb 7 o més jugadors i no sortin al camp:
a. L´arbitre pasats 20 minuts tancará l´acta donant el partit per acabat.
12) Aquell equip que tingui invasió de camp per part de jugador o public,será sancionat amb tancament del camp.
13) L´ordre i l´hora de cada partit vindrá donada pel calendari de competició que será aprovat per la Comissió
Organitzadora.
14) En un partit,en el cas de que ambdós equips coincideixin amb la mateixa vestimenta,será l´equip visitant el que
canviarà els seus colors habituals.
15) Els horaris de partits estarán compresos en horari de dissabte de 15 a 20 hores i en horari de diumenge de 8 a
12,s´entendrá horari de començament de partits.
16) En data 1 de decembre del 2016 es modifica:
a. Es modifica la quantitat máxima de fitxes que deixa de ser de 30.
b. Per aplaçar o suspendre un partit:
i. Per suspendre un partit,els dos equips associats han de estar d´acord.El nou dia i hora s´haurá de
comunicar amb antelació a 7 dies tant a l´equip contrari com a l´Associació.

ii. Un equip només pot canviar dia i hora de l´encontre 7 dies abans de la seva disputa,sensa tenir en
compte la decisió de l´altre equip,comunican a l´Associació i a l´equip associat contrari les
modificacions.Aquesta modificació haurá de realizar-se per qualsevol mitjá que garanteixi la
constancia de recepció(inclós wasat),amb el temps suficient acordat de set diez abans de la data
fixada de l´encontre en qüestió.
iii. Els associats tenen la facultat de poder modificar la data de cel.lebració de l´encontre dins la mateixa
semana,sempra que comptin per aixó amb la conformitat de l´equip contrari,mitjançant escrit signat
pels responsables i comunicat a l´Associació.
1. Excepció:tot i aixi,tot aquell equip no propietari de camp i que per causa de força
major,degut a que el propietari o Ajuntament,li canviin la dat u hora de l´encontra del cap de
semana,i comensi les diligencies del canvi 7 dies abans,tindrá fins el dimarts a les 23:59 hores
de la mateixa semana,per comunicar el dia i hora del partit del cap de semana,sensa que
l´equip associat contrari pugui negar-se,aixó sí,aportant la causa justificada de la forá major
del canvi.
En data 30 de juny del 2017 es afegeix:
17) Nou sistema de Competició format per
a. 1 Grup de Divissió d´honor
b. 2 Grups de 1ªDivissió (Nord-Sud)
c. 2 Grups de 2ªDivissió (Nord-Sud)
18) Ordre d´ascensos i descensos
a. De Divissió d,Honor baixarán 5 equips a la 1ª.Divissió per la temporada 2017/2018
b. De 1ªDivissió pujen a Divissió d,Honor els 2 primers classificats de cada grup i promocionant a partit únic els
dos tercers.Baixen a la 2ªDivissió els tres darrers de cada grup.
c. Pujen a 1ªDivissió els 3 primers classificats de cada grup de 2ª.Divissió.
19) La No cel.lebració d´un partit per falta de jugadors o no presentar-se, aixi com el continuat retard en més de 15 minuts
als partits, tindrà com a sanció.
a. El primer cop, partit perdut i multa
b. El segon cop partit perdut i 3 punts de sanció més la multa
c. El tercer cop donat de baixa
20) La tarjeta groga penalitza 1 punt(no de la classificació), la tarjeta vermetlla 2 punts i la vermetlla per insults o agressió 5
punts.L´equip que superi els 150 punts, podrá ser donat de baixa o en cas que siguin determinats jugadors de l´equip,
ser exclosos de l´Associació.
21) El jugador expulsat 3 cops per vermetlla directa per insults o agressions, será donat de baixa de l´Associació.
22) Tot jugador o técnic expulsat s´haurá d´adreçar al vestidor. La manca d´aquesta acció será castigada de 1 a 3 partits.
23) Un jugador pot cambiar 1 cop d´equip, peró no del mateix grup ni quan faltin menys de 5 jornades per finalitzar la
LLIGA.Si es fes una Copa, es podría tornar a cambiar o fitxar.
24) L´equip que ocasioni aldarulls i el partit sigui suspés, se li donarà com a perdut el partit.
25) Les notificacions poden ser per wasap o la nova web.
26) Totes les fitxes han de ser signades i amb fotocopia del DNI….si l´equip es avisat 3 cops per manques irregulars
d´aquestes accions, será sancionat amb 3 punts de la classificació.
27) Tots els equips poden i haurien d´alegar davant el Comité de Competició per escrit, el que creguin convenient en relació
a actuacions arbitrals, també es pot fer conjuntament amb altres equips i el Comité decidirá si s´ha d´aplicar sanció o
expulsió de l´àrbitre.
28) S´han d´entregar els fulls de protección de dades i declaración salut en el momento de la fitxa.

