SUPERCOPA F7

Prebenjamí · Benjamí · Aleví · Infantil · Cadet · Juvenil

REGLAMENT

1. REGLAMENT
La SUPERCOPA F7 es regirà per les regles de joc de Futbol a 7 que la Federació Catalana de Futbol ha aplicat durant la temporada 2021-2022.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓ
La SUPERCOPA F7 constarà de 6 Jornades per categoria dividides en dues Fases: la
FASE DE GRUPS en la que tots els equips d’un mateix grup s’enfrontaran entre ells en
una lligueta (Jornades de la 1 a la 3); i la FASE FINAL (Jornades de la 4 a la 6) que es
divideix en dues Copes: la COPA MÀSTERS que la disputaran els dos primers classificats
de cada Grup, i la COPA PLATÍ que la disputaran el tercer i quart classificat de cada
Grup. En aquesta Fase el sistema de competició passa a ser en forma d’eliminatòries.
Al final del Torneig cada equip participant haurà jugat el mateix nombre de partits (6).

3. SISTEMA DE PUNTUACIÓ
Durant la FASE DE GRUPS els partits es puntuaran de la següent manera: victòria: 3
punts; empat: 2 punts; derrota: 1 punt. En cas que dos o més equips acabin empatats
a punts al final d’aquesta Fase, es tindran en compte els següents criteris de desempat
(per ordre de preferència):
1. Punts obtinguts en els enfrontaments directes entre els equips implicats.
2. Major diferència de gols en els enfrontaments directes entre els equips implicats.
3. Major nombre de gols a favor en els enfrontaments directes entre els equips implicats.
4. Major diferència de gols durant la FASE DE GRUPS.
5. Major nombre de gols a favor durant la FASE DE GRUPS.
6. Mitjana d’edat més baixa.
Un cop acabada aquesta FASE DE GRUPS, tots els equips es classificaran per a la FASE
FINAL. En cas que algun partit de la FASE FINAL acabi en empat, es procedirà al llançament de 3 penals per equip per determinar el vencedor; en cas que persisteixi l’empat,
cada equip llançarà un penal alternativament fins que un dels dos equips erri el penal
i l’altre el marqui.
Cap jugador d’un mateix equip podrà repetir el llançament de penal fins que no hagin
xutat tots els jugadors del seu propi equip (inclòs el porter) que estiguin disponibles.
D’altra banda, no és necessari que els 3 primers xutadors es trobin damunt del terreny
de joc en el moment que l’àrbitre indiqui el final del partit.
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4. DISCIPLINA, DURADA DELS PARTITS I MIDA DE LES PILOTES DE JOC
Tots els partits es jugaran en la disciplina de Futbol a 7 (1 porter/a + 6 jugadors/es de
camp).
- Prebenjamí, Benjamí i Aleví: 2 parts de 20 minuts cadascuna.
- Infantil, Cadet i Juvenil: 2 parts de 25 minuts cadascuna.
Tots els partits de les categories PB, BJ i AL es jugaran amb una pilota de mida 4, mentre
que tots els partits de les categories IN, CA i JA es jugaran amb una pilota de mida 5.

5. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS
Els equips han d’estar formats per un mínim de 9 jugadors/es.
No es podran incorporar jugadors/es una vegada ﬁnalitzada la FASE DE GRUPS.
Un/a jugador/a que hagi disputat com a mínim un partit amb un equip, ja no podrà
jugar amb cap més equip de la mateixa categoria.
Tots/es els/les jugadors/es d’un mateix equip han d’anar degudament equipats/des,
és a dir, els/les jugadors/es de camp han de vestir samarreta, pantaló curt i mitjons
llargs del mateix color i idèntic disseny, mentre que el/la porter/a ha d’anar d’un color
diferent dels dels/de les jugadors/es. Totes les samarretes han d’anar degudament
numerades; cada jugador/a i cada porter/a haurà de lluir el mateix dorsal durant tot
el Torneig.
Per motius de seguretat, és obligatori l’ús de canyelleres per tal de poder jugar un partit, i no és permès jugar amb cap mena de rellotges, braçalets, collarets, arracades,
pírcings i altres objectes que es puguin considerar perillosos per a la seguretat dels/de
les esportistes.
Tots/es els/les participants al Torneig han de disposar de la corresponent assegurança
mèdica. En aquest sentit, l’organització del Torneig no es fa responsable de les possibles lesions que es puguin fer els/les participants al Torneig en el marc de la disputa
d’un partit, per bé que disposarem d’un servei de ﬁsioteràpia i de primers auxilis propi
durant la celebració de tots els partits.
Tots els equips hauran d’estar degudament preparats per a poder disputar el corresponent partit 10 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici del partit.
En cas que un equip no estigui preparat a l’hora prevista per a l’inici del partit o bé es
presenti amb un nombre insuficient de jugadors/es (menys de 5 jugadors/es + 1 por-
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ter/a), o bé no es presenti al seu partit, l’àrbitre tancarà acta i s’entendrà que el partit
ja s’ha disputat amb el resultat final de 3 a 0 desfavorable a l’equip infractor. Tanmateix el Comitè de Competició es reserva el dret a imposar una sanció complementària
a l’equip infractor que pot anar de la pèrdua d’algun punt, a la pèrdua de l’eliminatòria
fins a l’expulsió definitiva del Torneig en cas de reincidència (aquestes sancions no donen dret a recuperar els imports abonats per part dels/de les participants).

6. ARBITRATGES
Tots els partits del Torneig seran arbitrats per àrbitres del Consell Esportiu d’Osona.
Just abans que es jugui un partit, o bé tan bon punt finalitzi, tant l’àrbitre del partit
per iniciativa particular, com qualsevol dels dos equips implicats o bé l’organització
del Torneig, podrà sol·licitar que es faci una revisió dels documents acreditatius de la
identitat dels/de les jugadors/es d’ambdós equips. Per això cal que a cada partit els/
les jugadors/es portin l’original del DNI, del passaport o bé del llibre de família.

7. SUBSTITUCIONS
Durant la disputa d’un partit, cada equip podrà fer un nombre il·limitat de substitucions sense prèvia autorització per part de l’àrbitre del partit ni que s’hagi d’aturar
el temps de joc. Cal que la substitució es faci de manera que no interfereixi en el
normal desenvolupament del joc, i que el/la jugador/a substituït/da i el/la jugador/a
substitut/ta entri/surti del terreny de joc simultàniament i per la zona de substitució
(davant de la pròpia banqueta). El fet de no respectar aquest protocol implicarà una
amonestació verbal o una sanció per part de l’àrbitre del partit.

8. ZONA DE BANQUETES
Durant la celebració d’un partit cada equip disposarà d’una zona de banqueta pròpia en
la qual únicament hi podran ser els/les jugadors/es que integren l’equip i que estiguin en
disposició de jugar; queden exclosos/es els/les jugadors/es que no puguin jugar ja sigui
per lesió, sanció o per qualsevol altre motiu (per exemple: no anar degudament equipat/
da per a poder jugar). Tanmateix hi podran ser aquelles persones que integrin el cos tècnic
de l’equip, sempre que estiguin degudament inscrites i prèviament autoritzades per l’organització del Torneig i que estiguin en disposició de desenvolupar la funció corresponent
de manera eﬁcient i responsable.
El públic en general s’haurà de situar al lloc que li correspongui però en cap cas a la gespa.
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9. SERVEI DE VESTIDORS
No hi haurà servei de vestidors. Es disposarà d’una zona al camp per poder-se preparar
i fer les xerrades tècniques. Els jugadors/es hauran de venir vestits de casa amb la roba
de partit.

10. ZONA D’ESCALFAMENT
Els equips podran escalfar durant els 10 minuts previs a l’inici del seu respectiu partit;
l’escalfament s’haurà de fer a la zona expressament habilitada (fora dels límits del
terreny de joc de F-11).

11. MATERIAL ESPORTIU
L’organització del Torneig serà l’encarregada de proporcionar les pilotes amb les quals
es jugaran els partits; cada equip haurà de portar les pilotes per poder fer l’escalfament previ al partit (l’organització no facilitarà les pilotes per fer l’escalfament).
Tanmateix l’organització disposarà de pitralls que posarà a disposició de l’equip que
jugui com a visitant d’acord amb el Calendari de Partits en cas de coincidència de colors entre els equips i sempre que l’àrbitre del partit ho consideri oportú.

12. COMITÈ DE COMPETICIÓ
Es constituirà un Comitè de Competició del Torneig integrat per membres de l’organització de la SUPERCOPA F7 i responsables dels àrbitres, que serà l’òrgan encarregat
d’analitzar i valorar detingudament qualsevol situació i/o controvèrsia que es pugui
produir durant la celebració del Torneig.
Qualsevol petició, suggeriment, reclamació o queixa per part dels equips participants
s’haurà de presentar per escrit i en el temps adequat i haurà d’anar adreçada al Comitè de Competició el qual resoldrà en el termini més breu possible.

13. PREMIS
Els dos equips finalistes de la COPA MÀSTERS i de la COPA PLATÍ de cada categoria rebran un trofeu.
Tots/es els/les participants al Torneig rebran una medalla i també una samarreta de
record de la SUPERCOPA F7.
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