REGLAMENT SANCIONADOR
El Torneig de veterans és una competició estrictament privada que organitza l’Associació de Futbol Veterans Vallès
Maresme i que per tant les seves normes disciplinàries no se sotmeten com a tals a la normativa estatal ni
autonòmica en matèria d’esport, ni a la normativa que en aquesta matèria pugui aprovar la RFEF o la FCF, per la
qual cosa les sancions imposades només podran ser recorregudes en l’àmbit de l’organització del torneig.
L’òrgan disciplinari
ciplinari competent per a la imposició de les sancions que preveu aquest codi disciplinar serà el Comitè
de Competició propi del torneig. Les resolucions del qual no podran ser objecte de recurs.

Article 1er.Serán sancionats per acumulació de targetes grogues
gr
de la següent manera:
-

1er.cicle cada 5 targetes grogues 1 partit
2on.cicle cada 4 targetes grogues 1 partit
3er.cicle cada 3 targetes grogues 1 partit.

Article 2on.Serán sancionats amb suspensió de 2 a 5 partits:
-

El jugador que intervingui en qualsevol
qualsevol fase del joc amb risc evident o perill notori per un altre
jugador quan a més a més del risc previngut resulti lesió o dany
El jugador que disputi la pilota intencionadament amb mitjans o procediments violents que atemptin
de manera directa a la integritat
integri d´un altre jugador
El jugador que protesti airada i ostensiblement a l´arbitre qualsevol de les seves decisions o
menyspre i publicamentla seva autoritat.

Article 3er.Serán sancionats amb suspensió de 4 a 6 partits:
-

-

El jugador que cometi una infracció contemplada en el apartat segon de l´article anterior quan
s´origini a un altre jugador lesió o dany que minvi les seves facultats fisiques i l´obligui a abandonar el
terreny de joc
El jugador que insulti,amenaci o provoqui a un altre jugador amb paraules o gestos,o que indueixi a
danyar a un tercer.
Insultar o ofendre a l´arbitre
Insultar o ofendre als espectadors provocan altercats

Article 4ar.Serán sancionats de 8 a 10 partits:
-

El jugador que agredeixi a un altre jugador sensa disputa de la pilota o sensa
sensa que aquesta es trobi en
joc
Si l´agressió fos recíproca i repetida,s´entendrá que son agressors els que hi intervinguin
Amenaçar,coaccionar,agafar o empènyer a l´aribtre o delegats de camp

Article 5e. Serán sancionats amb suspensió de 10 a 15 partits:
-

El jugador que lesioni a un contrari per agressió sense disputa de la pilota o sense que aquesta es
trobi en joc
El jugador que cometi alguna de les faltes contingudes en els articles precedents,abans,durant el
transcurs del descans o després de la finalització
finalització del partit,será igualment sancionat.

Article 6é. Excepcionalment si un jugador cometés actes d´indisciplina o antiesportius de carácter molt greus,no
referits en els anteriors articles,será sancionat per el Comité Competició i Junta Directiva,a tenor
tenor de la falta
comesa,puden inclós per la gravetat de la falta ser exclós de la COMPETICIÓ.
Article 7é. Si els entrenadors o auxiliars cometeren faltes de les definides en els articles 2,3 i 4 serna sancionats amb
la penalitat que la Junta determini.
Article
cle 8é. L´arbitre que incompleixi qualsevol de les obligacions relatives a fer cumplir les REGLES DE JOC i a
reprimir el joc perillós,aixi com lesmque li corresponguin en relació com a la redacció de l´ACTA,ja consisteixi aquets
incompliment en ometre o falsejar,desfigurar
lsejar,desfigurar els fets o incidències hagudes,o en silenciar la conducta anti-esportiva
anti
de jugadors,entrenadors o delegats,el Comité de Competició prendrá prévia consulta amb la Junta Directiva les
sancions oportunes.
Article 9é. la Junta Directiva no podrá
odrá anular en cap cas,el resultat d´un partit,llevat quan.havent sigut interromput
per incidencies greus,acordi la repetició o donar per perdut al infractor.
Article 10é. Qualsevol jugador,entrenador o delegat que agredeixi a un árbitre,será sancionat a perpetuitat.
p
Article 11é. La Junta Directiva o Comité Competició,resoldrá amb carácter general,sobre les incidéncies ocorregudes
en ocasió i a conseqüencia del propi joc,apreciant les proves segons el seu lleial saber i entendre.Serán elements
per emetre el seu veredicto:
-

L´acta del partit com document necesari
Informe del Delegat de l´Associació,si l´hagués.
Informes verbals o escrits que en el seu cas es presentin.
Qualsevol altre testimoni que el seu valor probatori s´apreciés discretament.

Article 12é. Si la Junta Directiva
tiva o Comité Competició estimés que els elements de prova a que l´article anterior es
refereix no fossin bastants i suficients per emetre el seu veredicto,incoará un expedient amb carácter
d´urgència.Sense perjudici de lo que en el mateix resulti,podrá acordar al iniciar-lo
lo les suspensions provisionals de
qualsevol de les persones sotmeses a sancionar.
Article 13é. Tota tarjeta vermetlla directa implicará un partit de sanció com a minim.
Article 14é. Norma aplicable en cas de retirada o expulsió
exp
de un equip durant el campionat:
-

Si l´equip abandona o es expulsat al finalitzar la primera volta,serán válids tots els partits jugats
Si l´equip abandona o es expulsat avans finalitzar primera volta se li donarán per perduts tots els
punts jugats.
Sii l´equip abandona o es expulsat un cop començada la segona volta,serán válids tots els resultats de
la primera volta i es donarán per perduts tots els de la segona volta per 1-0
1

Article 15é. A la finalització de cada Campionat s´entregarán trofeus als equips
equips millors classificats,coma minim als
tres primers de cada categoria.
Acords afegir en data 30 de Juny del 2017:
Article 16é. El jugador expulsat tres cops per vermetlla directa per insults o agressions, será donat de baixa de
l´Associació.

Article 17é. Tot jugador expulsat o técnic expulsat, s´haurà d´adreçar al vestidor, la manca d´aquesta acció será
castigada de 1 a 3 partits.
Article 18é. La no cel.lebració d´un partit per falta de jugadors o no presentar-se,
presentar se, així 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 a més de la multa
c)El tercer cop donat de baixa.
Article 19é.L´equip que ocasioni aldarulls i el partit sigui
sigui suspés, se li donarà com a perdut el partit.
Article 20é.Les notificacions de sancions poden ser via Wasap o per la nova web.
En qualsevol cas no previst en aquest Regalment,queda sota la Jurisdicció de la Junta Directiva
Dir tiva i Comité
Competició,per lo que les seves decisions serán inapelables.

