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1. CONDICIONS GENERALS
Article núm. 1
Les Regles de Joc seran les oficials per a la pràctica del futbol, segons
estableix la Federació Catalana de Futbol, regida per la Real Federación
Española de Fútbol.

Article núm. 2
L’Organització podrà realitzar una sèrie d’activitats de caràcter no lucratiu, on
la recaptació anirà destinada al PROJECTE SOLIDARI. Amb aquesta norma,
tots junts contribuirem a fer un Campionat més Esportiu i Solidari a la vegada.

Article núm. 3
L’Organització va decidir la Temporada 2017 – 2018, modificar el Format del
Campionat, aprobat per majoria, així com introduir una nova Competeció al
finalitzar la Lliga (La Copa), en aquells grups que siguin 16 equips.
Modificat

Article núm. 4
El Format de la Competició per la temporada 21-22 serà el següent:
 DIVISIÓ d’HONOR:
1ª.FASE: 2 Grups de 14 Equips cadascun amb Sistema de
Lligueta d’Anada i Tornada. Els 2 primers classificats de cada grup
jugaran les Semifinals a partit únic al camp del 1r classificat per
dictaminar el Campió. Baixaran a la 1a Divisió els 2 darrers Equips
classificats de cada grup. Els 2 Finalistes estaran classificats per
a la SuperCopa.
COPA DE DIVISIO HONOR: Es jugarà els CAPS de SETMANA
del 23 i 30 de GENER i el del 22 i 29 de MAIG. El Sorteig es farà
al Desembre, un Equip del Grup A contra un Equip del Grup B a
partit únic. El Guanyador passarà a la Copa A i el Perdedor a la
2
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Copa B. Els Equips SemiFinalistes de la 1a i la 2a Edició de la
SuperCopa queden exempts de la 1a Eliminatòria.
1ª i 2ª SUPERCOPA: Les SemiFinals seran el 22 DE GENER i les
FINALS el 23 DE GENER.
 1ª DIVISIÓ
1ª.FASE: 2 Grups de 14 Equips cadascun amb Sistema de
Lligueta d’Anada i Tornada. El Campió de cada Grup, jugarà la
Final a partit únic al camp del millor puntuat per dictaminar el
Campió. Pujaran a la Divisió d’Honor els 2 primers classificats de
cada Grup. Baixaran a la 2a Divisió els 2 darrers Equips
classificats de cada grup. El Campió estarà classificat per a la
SuperCopa.
COPA DE 1ªDIVISIO: Es jugarà els CAPS de SETMANA del 23 i
30 de GENER i el del 22 i 29 de MAIG. El Sorteig es farà al
Desembre, un Equip del Grup A contra un Equip del Grup B a partit
únic. El Guanyador passarà a la Copa A i el Perdedor a la Copa B.
Els Equips SemiFinalistes de la 1a i la 2a Edició de la SuperCopa
queden exempts de la 1a Eliminatòria.
1ª i 2ª SUPERCOPA: Les SemiFinals seran el 22 DE GENER i les
FINALS el 23 DE GENER.
 2ª DIVISIÓ:
1ª.FASE: 2 Grups de 16 Equips cadascun amb Sistema de
Lligueta d’Anada i Tornada. El Campió de cada Grup, jugarà la
Final a partit únic al camp del millor puntuat per dictaminar el
Campió. Pujaran a la 1a Divisió els 2 primers classificats de cada
Grup. El Campió estarà classificat per a la SuperCopa.
COPA DE 2ª DIVISIÓ: Es Jugarà al Juny, sempre a partit únic,
amb els Equips que es vulguin apuntar.
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3ª SUPERCOPA: Participaran: Els DOS FINALISTES de la Lliga de Divisió d’Honor
+ El CAMPIÓ de la Copa A de Divisió d’Honor + El CAMPIÓ de la Copa B de Divisió
d’Honor + El CAMPIÓ de Lliga de 1a Divisió + El CAMPIÓ de Copa A de 1a Divisió
+ El CAMPIÓ de Copa B de la 1a Divisió + El CAMPIÓ Absolut de la Lliga de 2a
Divisió.
MIRANT de CARA al FUTUR: Degut a la Pandèmia Mundial que va tenir lloc durant
la Temporada 2020 – 2021, la Temporada d’enguany és de 2 Grups de Divisió
d’Honor i serà la Temporada 2022 – 2023, la darrera amb aquest Format. A partir de
la Temporada 2023 – 2024 hi haurà 1 únic Grup de Divisió d’Honor, 1 únic Grup de
Preferent, 2 Grups de 1a Divisió i 1 únic Grup de 2a Divisió.

Article núm. 5
Per poder accedir a jugar la Competició de la Copa Catalana, es classificaran
els DOS primers classificats de la DIVISIÓ d’HONOR. En cas què un dels dos
equips no hi pugui anar, podrà participar el Campió de Lliga de la DIVISIÓ
d’HONOR de la Temporada anterior i, en el pitjor dels casos, el TERCER
classificat del Campionat en curs.

Article núm. 6
Com es determina el Campió de Lliga i la Classificació Final?
a) En les Competicions que es desenvolupin pel Sistema de Punts, la
Classifcació Final será establerta segons els punts obtinguts pels equips
participants, a raó de TRES punts el partit guanyat, UN punt el partit empatat
i ZERO punts el partit perdut.
b) En Cas que al final del Campionat hi hagués un empat a punts entre DOS
clubs:
1. Es resoldrà per la diferencia més gran de gols a favor, sumats els gols
en pro i contra segons el resultat dels partits jugats entre ells.
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2. Si no fos possible a partir del criteri anterior, es resoldrà per la diferencia
més gran dels gols a favor, tenint en compte però, tots els obtinguts i
rebuts durant el Campionat.
3. Si no fossin possibles cap dels dos criteris anteriors, resultarà campió
l’equip que hagi marcar més gols durant el Campionat.
c) En Cas que al final del Campionat hi hagués un empat a punts entre més
de DOS clubs:
1. Per la millor puntuació que correspongui a cadascun dels equips segons
els resultats ontinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin
participat.
2. Per la diferencia més gran de gols a favor i en contra, considerats només
els partits jugats entre ells pels clubs empatats.
3. Per la diferencia més gran de gols ontinguts i rebuts, considerant tots els
partits del Campionat i, essent idéntica, en favor del Club que n’hagi
marcat més.
Les Normes que estableixen els punts anteriors, s’aplicaran per llur ordre i,
amb caràcter excloent, de manera que si a una d’elles es resolgués l’empat
d’algun dels clubs implicats, aquest romandrà exclòs, aplicant-se a la resta les
que corresponguin, sigui llur nombre dos o més.
Si la Igualtat no es resolgués de cap de les maneres, l’Organització
determinarà el Campió a través del Fair Play amb l’equip que menys targetes
hagi rebut durant el transcurs de tot el Campionat de Lliga.
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Article núm. 7
Suspensió de Partits:
L’Àrbitre només podrà suspendre la CELEBRACIÓ d’un PARTIT sempre i quan
es dongui una de les causes següents:
 Mal estat del Terreny de joc, el qual pugui comportar un perill per a la
integritat física dels participants.
 La no compareixença d’un dels dos equips o dels dos si s’escau.
 Per inferioritat númerica d’un dels dos equips o dels dos si s’escau, inicial
o sobrevinguda durant el joc.
 Incidents del Públic.
 Insubordinació, retirada o una falta Col.lectiva.
En tot cas, l’àrbitre ponderarà aquestes circumstàncies segons el seu bon
criteri i sentit comú, procurant sempre exhaurir tots els mitjans possibles
perquè el partit es pugui disputar o, en el cas, que continuï.

2. RESPONSABILITAT dels DELEGATS d’EQUIPS
2.1. La REVISIÓ de les FITXES
Article núm. 8
Els delegats entregaran a l’àrbitre abans del partit, només aquelles Fitxes dels
jugadors que es trobin per iniciar el Joc. Aquest lliurament s’haurà de fer com
a mínim amb 15 minuts d’antelació de l’hora fixada per l’inici del mateix. A partir
d’ara, totes les persones que estiguin a la banqueta hauran de tenir la seva
FITXA al dia, tant jugadors, com tècnics. L’Àrbitre no deixarà seure a ningú a
la banqueta que no tingui la Documentació al dia.
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Novetat
Modificat

Article núm. 9
En cas de pèrdua de la FITXA o oblit de la mateixa, es podrà jugar presentant
el DNI original (no s’admetrà cap fotocòpia o similar), fent-ho constar l’àrbitre a
l’Acta del Partit. En el suposat cas que l’Organització constati que algú ha jugat
de forma irregular (una falsificació de la FITXA o similars), aplicarà les
conseqüències previstes en document enviat per whatsapp als equips i aprovat
a la reunió del 21 de Setembre on diu: L’equip que falsifiqui una fitxa serà
expulsat.

Modificat

Article núm. 10
Les FITXES només seran vàlides si compleixen tots aquests requisits:
 Estan impreses a color.
 Porten el Segell de l’Associació a la foto.
 Porten la Signatura del Jugador degudament complimentada
(s’estableix com a data límit el dia 31 d’Octubre).
 Porten adjuntat al seu darrera, una fotocòpia del DNI del jugador i / o
Tècnic (s’estableix com a data límit el dia 31 d’Octubre).
 Aquesta Temporada, a més a més de tots els punts anteriors, es demana
que el Delegat de l’Equip en qüestió, envïi les Fotos de les Fitxes
degudament complimentades al whatsapp de l’Associació (s’estableix
com a data límit el dia 31 d’Octubre).

Article núm. 11
Abans de l’inici d’un partit, és OBLIGATORI realitzar la REVISIÓ de les FITXES
per part dels dos Equips, tant jugadors com tècnics. És per això que demanem
la máxima celeritat per dur a terme aquest procediment, establint-se CINC
minuts abans de l’hora fixada.
Si un jugador arriba un cop iniciat el partit, podrà participar-hi quan vulgui,
prèvia REVISIÓ de la Fitxa amb l’àrbitre (que la tindrà el seu delegat a la
banqueta) i el delegat de l’equip contrari.
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En la REVISIÓ, al costat de l’Àrbitre, hi han de ser-hi els dos DELEGATS i els
DOS CAPITANS, per donar validesa al procediment. Recordeu que és una
FUNCIÓ PRIMORDIAL dels Delegats i els Capitans.
En cas d’anomalia durant el procediment, serà el Capità i / o Delegat contrari
qui, en aquell mateix moment, comuniqui a l’àrbitre la seva disconformitat,
davant d’una posible irregularitat.

Article núm. 12
En cas que un delegat observi alguna anomalía en la revisió de jugadors,
abans de començar el partit o un cop finalitzat, demanarà a l´arbitre que faci
constar la incidencia detectada en l´acta arbitral per tal que la Organització
estudï la situació.
Tot i així, si algún delegat es sent coaccionat per members de l´equip rival en
detectar una possible anomalía en la revisió de fitxes, aquest podrà redactar
un recurs i enviar-lo al Comitè de Competició en un termini de 48 hores, un cop
finalitzat el partit.
Els informes i les denuncies els quals es refereix l´article 12, hauran de ser
escritis i enviats per un representant del club o entitat i, es remetran
directament al Comitè Competició.
Tractan-se de denúncies per alineacions indegudes, estarán legitimats per
actuar com a denunciants els clubs o entitats integrats en el grup al qual
pertany l´eventual infractor.
Novetat
Modificat

Article núm. 13
Per poder disputar qualsevol de les Categories de l’Associació, els jugadors
han de tenir 30 anys o cumplir-los en l’any en què finalitza la Lliga. Per
exemple: Podria donar-se el cas que un jugador faci els anys el 25 de
Desembre. Aquest Jugador finalitzaria la Temporada amb 29 anys (compleix
el requisit anterior) i, iniciaria la següent amb 29 anys també (compleix el
requisit anterior). Per tant, tots els jugadors que cumpleixen els 30 anys abans
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del 31 de Desembre de l’any en curs, seran considerats jugadors d’aquesta
edat des de l’inici de la Lliga, segons l’Acord de l’Assemblea del 2018.
Tot i així i per no fomentar l’inscripció de molts jugadors que poguessin
començar amb 28 anys, es limita a 2 jugadors els que puguin fitxar nascuts
entre juliol i desembre de l’any en que finalitza la temporada en curs.

Article núm. 14
Tot jugador o tècnic expulsat, s’haurà d’anar als vestuaris. No pot quedar-se ni
a la banqueta ni als voltants de la mateixa. És responsabilitat dels participants
saber la Normativa. La manca d’aquesta acció, a banda de la pròpia sanció per
l’expulsió, tindrà una sanció d’entre 1 i 3 partitis adicionals.

Article núm. 15
Tal i com s’ha dit a l’Article núm. 10, les FITXES han de cumplir amb la
Normativa. En cas de no complir-la, l’àrbitre ho farà constar en Acta i
l’Associació emetrà un avís verbal a l’equip en qüestió. Si l’equip és avisat
TRES vegades per la mateixa irregularitat, serà sancionat amb la pèrdua de
TRES punts de la seva Classificació.

Article núm. 16
L’ordre i hora de cada Partit vindran donats pel Calendari de la Competició,
que SEMPRE serà sota la supervisió de l’Associació.
Els partits seran jugats en DISSABTES a les tardes, donant inici com a molt
d’hora a les 15.00h i com a molt tard a les 20.00. Igualment podran disputar-se
en DIUMENGE, donant inici com a molt d’hora a les 08.00h i com a molt tard a
les 12.15h.
Únicament es podrà jugar en hores fora de les establertes en aquest article,
amb la conformitat dels delegats dels dos equips i sempre fent un comunicat a
l’Organitació i al Col.legi Arbitral.
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Article núm. 17
Un equip només podrà canviar el dia i l’hora del partit 7 dies abans de la seva
disputa, comunicant-li a l’Associació i, per descomptat, a l’equip rival. Aquesta
modificació haurà de realitzar-se per qualsevol mitjà que garanteixi la
constància de recepció (inclós el Whatsapp). És en aquest mateix momento
quan s’haurà de comunicar també la data i l’hora del canvi.
Per suspendre un partit, tots dos equips hi han d’estar d’acord.
Els equips, també tenen la possibilitat de modificar els horaris dins de la
setmana en curs quan es disputa el partit, sempre i quan, els dos equips hi
estiguin d’acord, mitjançant un escrit signat pels dos delegats dels equips i,
enviat a l’Organització per descomptat.
EXCEPCIÓ: Tot i així, aquell equip que no és propietari del camp on juiga els
seus partits com a local i, que per causa de força major, des de l’Ajuntament li
canvïin l’horari d’aquella setmana i, comenci les diligències SET dies abans,
tindrà la possibilitat fins el dimarts a les 23.59h, per comunicar el canvi, sense
que l’equip rival pugui negar-se donada la causa de força major, aportant el
document signat i segejat per l’Ajuntament.
Novetat
Modificat

Article núm. 18
El període per poder fitxar a qualsevol jugador serà fins a la manca de CINC
jornades per finalitzar el Campionat de Lliga. Un jugador podrà canviar d’equip
una sola vegada, sigui de la Divisió que sigui i del grup que sigui. Recordar que
tan sols es podrà fer un canvi d’equip durant la Temporada. Per la Competició
de la Copa, es podrà canviar de nou i, fins i tot, fitxar.

Modificat

Article núm. 19
Des del primer dia del Campionat, només podran jugar els jugadors que
disposin de la Fitxa degudament omplerta tal i com s’estipula a l’Article núm.
10, amb el Seguro d’Accident Esportiu al dia i el Formulari de Salut signat.
També s’haurà de signar el Document dels Drets d’Imatge (s’estableix com a
10

Normativa de l’ASSOCIACIÓ de FUTBOL de VETERANS del VALLÈS - MARESME

data límit el dia 31 d’Octubre). Si a data 31 d’Octubre, algun jugador no ha
presentat el Document dels Drets d’Imatge o el Formulari de Salut, NO PODRÀ
JUGAR a partir de la següent Jornada. A més a més, si fos l’Equip sencer qui
no ha presentat la Documentació, a partir de la Jornada següent no tindran
àrbitre designat pels partits.
La utilització del DNI serà en tot cas excepcional, quan s’hagi extraviat la FITXA
i restarà a l’autorització prèvia de l’Organització, que informarà amb antelació
a l’àrbitre del partit i al delegat de l’equip, el nom del jugador autoritzat.

2.2. FITXES de JUGADORS FEDERATS
Article núm. 20
En la nostra Competició, NO podrà participar cap jugador que es trobi federat
amb la FCF o la RFEF a futbol 11, jugui o no al club. En cas que l’Organització
detecti a alguna persona incomplint aquesta normativa, aplicarà a l’equip
infractor les conseqüències previstes per a les alineacions indegudes.
NOTA: Tot i aixi, amb jugadors de més de 35 anys, que siguin alhora jugadors
i directius d´equips de la FCF, la Junta i Comitè de la A.F.V.V.Maresme, podrà
estudiar el cas, per si dona permís a la duplicitat de llicències, i jugar en les
dues competicions.
En el cas de què un jugador abandoni la FCF o la RFEF per participar en
l’Associació de Veterans, haurà de presentar la Fitxa del Club al que pertanyia
o, en el cas que fos impossible, una declaració jurada. En el moment de
l’aprobació, l’Associació autoritzarà la regulació de la nova Llicència.
A més a més, un jugador que no estigui al corrent amb els pagaments directes
amb el club al qual pertany, podria no obtenir la baixa del club en qüestió.
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2.3. PRESENTACIÓ als PARTITS
Article núm. 21
Cap delegat podrà suspendre cap partit per falta de jugadors. Només serà
suspès en aquells supòsits de força major o condicions meteorològiques i
certificades a l’Acta del Partit per part de l’àrbitre.

Article núm. 22
De no presentar-se un equip a les instalacions esportives per a la disputa d’un
partit, el guanyador serà l’equip que sí s’hagi presentat. S’enten com a
presentat, aquell equip que tingui un mínim de SET jugadors. En aquest cas,
els gastos arbitrals aniran a càrrec de l’equip que no s’ha presentat.

Article núm. 23
Quan un equip es presenta a unes instalacions amb un mínim de SET jugadors,
es podrà iniciar el partit, donat que set és el nombre mínim establert a les
Regles de Joc. Cap la possibilitat, que els dos equips pactin abans de l’inici del
partit la no cel.lebració del mateix, l’àrbitre farà constar el resultat de 3 a 0 i, si
es vol, es disputarà un partit amistós. En aquest cas, donat que els dos equips
han disputat el partit amistós, les despeses arbitrals seran igualment
compartides.

Article núm. 24
A l’hora fixada, l’àrbitre donarà el señal per donar per iniciat el partit. Si un cop
transcorreguts 15 minuts d’aquest señal, un dels equips no ha sortit al terreny
de joc o ho fes amb un nombre de futbolistes inferior al mínim permès, l’àrbitre
ho farà constar en acta i el Comitè de Competició ho resoldrà.
No obstant això, làrbitre haurà de procurar sempre esgotat tots els mitjans per
a la disputa del partit, esperant si s’escau, més temps del permès, quan tingui
notícia de que un equip arribi tard amb causa justificada i, sobretot, que el fet
de començar el partitamb demora, no perjudiqui a tercers.
12
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Article núm. 25
L’equip local disposarà de les pilotes suficients (ún mínim de CINC) i en bon
estat, per a l’escalfament dels dos equips i la disputa del partit. En cas contrari,
l’àrbitre ho farà constar en acta.

Article núm. 26
L’equip que no es presenti a jugar DOS partits seguits o TRES de manera
alterna, serà donat de baixa de la seva categoria i, passant a la inferior de cara
a la temporada següent o, en el cas, la propera que disputi. Si en el moment
de la sanció, l’equip en qüestió tenia una posició de descens, baixarà una
categoria més. Aquesta normativa inclou també, la no cel.lebració d’un partit
per falta de jugadors o el fet d’iniciar amb retard un partit per culpa seva.

Article núm. 27
Els delegats dels equips hauran de presentar les FITXES a l’àrbitre amb una
antelació mínima de 15 minuts abans de l’inici del partit.

Article núm. 28
La no cel.lebració d’un partit per falta de jugadors o per no presentar-se, així
com el retard reiterat en més de 15 minuts als partits, tindrà una sanció de:
a) El primer cop, partit perdut i multa de 50€ que aniran al Fons Social tal i com
marca l’article núm. 2.
b) El segon cop, partit perdut i la resta de 3 punts a la classificació i multa de
100€ que aniran al Fons Social tal i com marca l’article núm. 2.
c) El tercer cop serà donat de baixa de la temporada.
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2.4. SOBRE el PARTIT
Article núm. 29
A les banquetes, només podran estar els jugadors dels quals les FITXES les
tingui l’àrbitre abans de l’inici del partit, excloent el cas, en què el jugador arribi
més tard i la FITXA la tingui el técnic, per poder fer la corresponent revisió quan
calgui. Queda totalment prohibit que hi hagi a la banqueta persones no
autoritzades com són el cas de les parelles dels jugadors, els fills etc, així com
a jugadors lesionats i / o no Convocats.

Article núm. 30
L’àrbitre, abans de l’inici del partit, farà el recompte de les FITXES de les quals
disposa cada equip i vetllarà en tot momento perquè coincideixi amb el nombre
de persones a les banquetes.

Article núm. 31
Amb relació amb el nombre de tècnics a la banqueta, l’Organització permetrà
únicament DUES llicències. En cas d’excepció, se li haurà de comunicar a
l’Organització.

Article núm. 32
En cas de que els dos equips coincideixin amb els colors de les seves
indumentàries, serà l’equip visitant qui canviarà la seva equipació. Els colors
oficials de les equipacions, seran les que abans de començar el Campionat de
Lliga, els equips faciliten a l’Organització.

Article núm. 33
Durant el transcurs d’un partit, no es permetrà el consum de begudes
alcohòliques per part de jugadors ni cos tècnic. En cas que l’àrbitre observi
ampolles i/o recipients que continguin aquest tipus de beguda, suspendrà el
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partit i ho farà constar en acta. Recordar també que està totalment prohibit
fumar a les banquetes.

Article núm. 34
Durant el transcurs del partit es podran realtzar tants canvis com es considerin
necessaris sempre i quan amb el vist-i-plau de l’àrbitre, excepte durant els
últims DEU minuts de partit, on l’àbitre només autoritzarà TRES aturades de
joc per equip on podran ser substituits tants jugadors com es vulguin i es
podran aprofitar les aturades de Joc de l’equip adversari. Seria possible una
QUARTA aturada del Joc, sempre i quan sigui per lesió aparent i, amb vist-iplau de l’àrbitre.

Article núm. 35
Cada equip es farà responsable de les despeses d’algun acte bandàlic per part
d’algun dels seus membres.

Article núm. 36
De no cumplir-se les normes dels articles anteriors, l’àrbitre estarà autoritzat a
suspendre el partit, imputant la suspensió a l’equip infractor. A l’equip infractor
se li donarà el partit per perdut amb un resultat de 3 a 0. Finalment, l’àrbitre
emetrà un informe a les autoritats pertinents per informa de la situació.
Modificat
Novetat

Article núm. 37
Les despeses del Camp seran asumides per l’equip local. Per tant, tan els drets
com les despes d’arbitratge aniran a càrrec de l’equip local a partir de la
temporada 2021 – 2022.

Article núm. 38
Aquell equip que tingui una invasió de Camp per part de jugadors o públic,
podría ser sancionat amb el tancament de camp.
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Article núm. 39
El club que es retiri de la Competició o hagi sigut expulsat, un cop iniciada la
Lliga:
a) Si l’equip abandona o és expulsat abans de finalitzar la 1ª volta, seran vàlids
tots els partits jugats.
b) Si l’equip abandona o és expulsat abans de finalitzar la 1ª volta, se li
donaran per perduts tots els partits jugats.
c) Si l’equip abandona o és expulsat un cop començada la 2ª volta, es
respectaran les puntuacions i els gols obtinguts fins aleshores. Els punts en
litigi dels partits pendents de jugar per part de l’equip infractor, se li donaran
a l’equip contrari, declarant-los vencedors amb el resultat de 3 a 0. En
aquest supòsit, es considerarà, a còmput de les places de descens
previstes, que el club retirat o exclòs, ocuparà l’última posició en la
classificació, independentment de la puntuació que hagués obtingut durant
la seva participación a la Lliga.
d) En tots els casos, els punts seran repartits als equips adversaris a mesura
que es vagin consumint les jornades.

3. SOBRE l’ARBITRATGE
Article núm. 40
Tota Amonestació o Expulsió que l’àrbitre mostri durant el partit, ha de ser
anotada per l’àrbitre a l’Acta del partit. En el cas que l’equip li demani a l’àrbitre
que no apunti les targetes, l’àrbitre ho anotarà a l’Acta i i l’equip tindrà les seves
sancions. A més a més, l’àrbitre serà sancionat si fa cumplir els interessos dels
equips en qüestió.
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Article núm. 41
Els Àrbitres utilitzaran les dues targetes típiques del futbol. La groga i la
vermella. Com sempre, la groga és una amonestació i la vermella és una
expulsió, sigui per acomulació de dues grogues o una vermella directa, depen
de la situación.

Article núm. 42
Des de la Temporada 2017 – 2018, les targetes penalitzen amb Punts. No de
Lliga, sinó de Fair Play. La Targeta Groga penalitza amb 1 PUNT i la Targeta
Vermella amb 2 PUNTS. En el cas que aquesta sigui per agressió o insults,
penalitzaran amb 5 PUNTS. L’equip que superi els 150 PUNTS, podrà ser
donat de baixa de la Competició o, si són determinants jugadors de l’equip els
culpables, ser exclosos de l’Associació.

Article núm. 43
L’àrbitre farà constar en acta, només aquells participants al partit en qüestió, ja
siguin tècnics o jugadors i les seves actituds i incidents. Tal i com s’esmena a
l’Article núm. 8, ningú més podrà seure a les banquetes, només persones
autoritzades. Remarcar també, que un cop finalitzat el partit, si és necessari,
l’àrbitre redactarà un informe a l’apartat d’incidències, en relació a les
banquetes i al públic.
En el cas de les Amonestacions, anotarà la creueta a l’Acta i en el cas de les
Expulsions, a part de la creueta a l’Acta, redactarà el motiu de l’expulsió.
Tenir en compte també, que ja sigui l’àrbitre del partit o des de l’Organització
de l’Associació, redactaran al cap de poc temps, l’Acta on – line per tal de
poder-la descarregar amb facilitat.
Com a novetat també aquesta Temporada en curs, en el cas d’expulsions per
entrades amb un ús de força excessiva, entrades de joc brusc greu o
agressions si es dóna el cas, l’àrbitre anotarà a l’Acta també, el nom del jugador
agresor.
17
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Un cop finalitzat el partit, l’Àrbitre donarà fè del Contingut de l’Acta i la revisarà
amb la presència dels dos delegats. Aquests signaran per donar el seu vist-iplau. Ells han de tenir present que el fet de signar, no els hi treu la possibilitat
de presentar una queixa formal a l’Associació.

Article núm. 44
Sempre que l’Àrbitre així ho consideri, podrà redactar un Annex a l’Acta arbitral
del partit. Normalment s’aconsella que si s’ha de fer un Annex, no es faci a les
instalacions esportives. Una cosa són unes observacions fetes a l’Apartat
d’altres Incidències de l’Acta i una altra cosa és fer un Annex, que en part és
información que no s´ha pogut afegir a l’Acta al vestuari sigui pel motiu que
sigui.

Article núm. 45
En cas que l’àrbitre oficial designat per un partit no s’hagués presentat a les
instalacions esportives, de mutu acord entre els dos delegats dels dos equips,
podrien signar un paper amb nom i cognoms, el DNI i el nom del club una
relació de jugadors i, nomenar a algú com a àrbitre. Aquest document validat
pels dos equips, tindrà per a l’Organització, la mateixa validesa que l’Acta de
Partit.

Article núm. 46
Si la suspensió del partit deriva de l’actuació antiesportiva, imputable a un dels
equips, el resultat serà de 3 a 0 a favor de l’adversari. Si el motiu de la
suspensió del partit és per culpa de tots dos, el Comitè de Competició decidirà
possiblement la continuació del partit per veure quin equip s’emporta els TRES
punts.

Article núm. 47
Tota la Informació que l’Associació ha de comunicar als delegats d’equip, es
farà mitjançant la página web oficial www.veteransfutbol.com, així com la
publicació dels resultats, classificacions, resolucions del Comitè, com fins i tot,
18
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els nomenaments arbitrals si fos necessari. A més a més, també es podran
rebre informacions via whatsapp, ja que a vegades és molt més ágil i pràctic.

4. LESIONS
Article núm. 48
La contractació individual d’una ASSEGURANÇA Mèdica per a ACCIDENTS
ESPORTIUS, que cobreixi les despeses que es poden derivar d’un possible
accident esportiu, per al jugadors de futbol que realitzen de forma habitual
competicions organitzades en la pràctica d’aquest esport està regulada per la
Llei de l’Esport.
Aquesta pòlissa tindrà caràcter anual (la Temporada esportiva) i, s’haurà de
contractar abans de l’inici de la Competició.
L’àmbit de la Cobertura queda limitat a partits oficials i, amb la necessitat de
l’acta arbitral com a prova i justificant de l’accident, on vindrà detallat l’accident.

Article núm. 49
En cas d’accident esportiu, com que els jugadors que juguen dins la nostra
Associació l’han de tenir al dia si o si per poder participar-hi, informaran a
l’àrbitre del partito n s’hagin fet mal per què ho faci constar a l’Acta del partit
QUI, ON i COM s’ha produit l’accident.

Article núm. 50
L’Organitació no es responsabilitzarà de cap accident o lessió dels jugadors
participants, que no tinguin contractada l’Assegurança Individual o Col.lectiva
(en el cas de qualsevol falsificació de Llicència). Recordar també, que malgrat
que algú vulgui tenir una de particular, per poder jugar a les nostres
Competicions, és obligatòria la contractació de la nostra Assegurança.
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Article núm. 51
L’àmbit de la Cobertura de l’Assegurança oblogatòria queda limitada a partits
oficials organitzats per l’Associació de Veterans Vallès Maresme i amb
necessitat de l’Acta arbitral que justifiqui que l’accident s’ha produit durant el
partit.
PROCEDIMENT en el CAS d’ACCIDENT (aprobat en Reunió de Delegats el
dia 12 de Gener de 2018 a Vilassar de Mar):
1. Accident inscrit a l’Acta Arbitral.
2. Contactar als telèfons 902.102.687 o 91.325.55.68 per demanar número de
sinistre en cas d’accident. S’enten per accident “lesió corporal o mort que
deriva d’una causa (no pròpia) violenta (brusca), súbita (repentina),
externa (traumàtica) i aliena a la intencionalitat de l’assegurat”.
2.1. Les TRAUMÀTIQUES: Deriven d’accident esportiu, existeix un
element extern que el provoca, cops, caigudes, etc.
2.2. Les NO TRAUMÀTIQUES: Deriven d’una lesió esportiva. No existeix
element extern, tals com una estrabada muscular, contractures,
rotures fibrilars, etc.
3. Contactar al Telèfon 605.61.36.34 per demanar el parte, imprescindible
signat per l’Associació i, l’Acta signada per l’Àrbitre del partit.
4. Centres:
 Meditrauma Mataró. 93.741.44.00 (Obert de Dilluns a Diumenge).
 Medicina esportiva Hospital de Mataró 93.741.77.28 (De dilluns a
divendres).
5. Imprescindible el Part dins de les 48h posteriors a l’accident.
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5. ORGANITZACIÓ
Article núm. 51
Tots aquells partits ajornats en la 1ª Volta, s’hauran de recuperar abans de
finalitzar la mateixa i, exactament igual amb els partits suspesos durant la 2ª
Volta, amb la particularitat de què s’hauran de jugar abans de les CINC
darreres jornades de Lliga. L’organització habilitarà dates per poder recuperar
tots els partits que siguin necessaris. Tindran preferència aquells que hagin
estat ajornats per causes meteorològiques.

Article núm. 52
L’Organització, juntament amb el Comitè de Competició i l’Estament Arbitral,
podrà suspendre i donar com a finalitzat el torneig, si les circumstàncies i fets
produits així ho aconsellen.

Article núm. 53
Si jugadors d’un o altre equip s’agredissin entre ells confusament i
tumultuàriament, els clubs respectius, amb independència de la Sanció que
correspongui als qui haguessin estat identificats com a autors de l’agressió,
incorreran en multa d’entre 50 a 150€ i, sense prejudici del que sigui pertinent,
en el supòsit de la suspensió del partit. També s’obrirà expedient per valorar la
seva expulsió de la Lliga.
Si jugadors d’un o altre equip s’agredissin entre ells i, haguessin estat
identificats, incorreran amb sanció de partits estipulats per l’organització i una
multa d’entre 25 i 100€ i, apertura d’expedient per si són expulsats de la Lliga.

Article núm. 54
Quan també amb confusió i tumult, hom agredís a l’àrbitre, sense que en consti
l’Autoria, l’equip o equips respectius, seran sancionats amb multa d’entre 50 i
200€, sense prejudici del que sigui pertinent, en el supòsit de la suspensió del
partit. També s’obrirà expedient per valorar la seva expulsió de la Lliga.
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Article núm. 55
Si jugadors d’un o altre equip, protestessin tumultuàriament davant l’àrbitre o
àrbitres assistens, l’equip en qüestió podria ser sancionat amb una multa
d’entre 15 i 100€, amb la independencia de la Sanció que correspongui als qui
haguessin estat identificats com a autors de la protesta i la multa accesòria
corresponent per l’equip respectiui, sense prejudici del que sigui pertinent, en
el supòsit de la suspensió del partit.

6. ARTICLES de NOVA INCORPORACIÓ
Article núm. 56
Novetat

El jugador que agredeixi fisicament a un altre sense tenir res a veure amb el
joc, serà expulsat del campionat.
L’equip que provoqui altercats de tipus baralles, confrontacions múltiples, etc.,
podrà ser expulsat o sancionat amb pèrdua del partit i 6 punts de sanció amb
multa econòmica d’entre 50€ a 100€ destinats a fons social.

Article núm. 57
Novetat

El jugador que lesioni greument a un altre, estarà sense jugar fins a la
recuperació de l’afectat.

Article núm. 58
Novetat

Cap jugador podrà iniciar el partit si va dotat d’arracades, polseres, penjolls,
etc. Serà l’àrbitre qui exigirà al jugador que es tregui els diferents objectes
després de la preceptiva revisió de fitxes.
Si un jugador no es pot treure alguna arracada o piercing, amb el vist i plau del
àrbitre, el podrà tapar amb esparadrap abans d’entrar al terreny de joc.

Article núm. 59
Novetat

Per tal de no adulterar la competició, en les dues darreres jornades de la
competició, els equips están obligats a presentar-se i jugar el partit, aquest
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incompliment pot suposar l’expulsió de la competició de l’equip i els seus
jugadors durant un termini de dos anys.

Article núm. 60
Novetat

Aquesta temporada l’Assegurança encara ens ha costat 59€ per jugador.
Tenint en compte el cost de les lesions a la mútua, implica que cada equip té
una prima de dues lesions per temporada, per tant, procureu utilitzar la mútua
per casos importants. En cas de què un equip utilitzés molt la mutualitat, de
cara a la propera temporada, l’Associació podria demanar que l’equip en
qüestió es fes una assegurança pròpia per l’equip. Penseu que hi ha molts
equips que altres associacions paguen més de 100€ per jugador.

Article núm. 61
Novetat

Tal i com estipula la Regla 4 del Reglament, l’Equipament Obligatori dels
jugadors serà el següent:
 Samarreta amb mànigues.
 Pantalons curts (s’exceptua els porters que també podran dur llargs).
 Mitjetes.
 Espinilleres.
 Calçat de futbol.
Per tant, les Mitjetes i les Espinilleres, seran obligatòries.
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ACTUALITZACIONS des de la DATA de la Confecció del Document:
 En data 24 d’Octubre del 2018, reunits la Junta Directiva i el Comitè de Competició,
es modifica i s’amplien els següents punts i articles:
1) Part del punt 2.1 La revisió de le fitxes
a) Modificació de l’article núm. 11.
b) Modificació de l’article núm. 12.
2) Part del punt 2.2 Fitxes de jugadors federats.
a) Modificació de l’article núm. 20.
 En data 20 de Novembre del 2019, reunits la Junta Directiva i el Comitè de
Competició, es modifica i s’amplien els següents punts i articles:
1) Modificació de l’article núm. 13.
2) Modificació de l’article núm. 18.
3) Davant els darrers casos que han anat succeint en aquestes últimes
jornades, S’afegeixen els articles núm. 53, 54 i 55 respectivament, que
entraran en vigor a partir de la Jornada del 30 de Novembre.
 En data 20 d’octubre de 2021 i, després d’haver estat aprovat en les 3 reunions
d’equips del setembre del 2021, es modifica i s’amplien els següents punts i articles:
1) Modificació de l’article núm.4
2) Modificació de l’article núm.9
3) Modificació de l’Article núm. 10.
4) Modificació de l’article núm.13
5) Modificació de l’article núm.18
6) Modificació de l’article núm. 19.
7) Modificació de l’article núm.37
8) Noves Incorporacions dels articles 56, 57, 58, 59, 60 i 61 respectivament.
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