Futbol sala
Temporada 2020-2021
INFORMACIÓ AlS EQUIPS PARTICIPANTS EN LA LLIGA DE FUTBOLSALA DEL PATRONAT D’ESPORTS.
Per a la temporada 2020-2021 es planteja organitzar la 10ª edició d'una nova competició local no
federada de futbol sala. Es facilitarà la renovació per als equips que hagin participat fins al final de la 2ª fase
de la competició 2019-2020.
Això es podrà realitzar en les següents condicions, (sempre que comptem amb suficients equips):
Renovació: ( equips temporada anterior 2ª lliga): Des del 7 al 25 setembre.
Noves inscripcions: des del 28 setembre al 8 d'octubre.de 2020.
Data prevista per iniciar competició: Dilluns 2 de Novembre de 2020.
Al moment d'inscriure's cal realitzar l'abonament corresponent a la 1ª Lliga 2020-2021, (sent el preu
per partit 32,74 € cadascun; en funció dels equips es facilitarà l'import final a pagar en concepte de la fase
2ª ). juntament amb l'imprès d'inscripció/renovació signat pel delegat i jugadors previstos, incloent còpia del
seu DNI.

Més informació

http://esports.castello.es
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X Torneig de Futbol sala - Temporada 2020-2021. Informació general
El Patronat Municipal d'Esports de l'Excm. Ajuntament de Castelló organitza la 10ª edició d'una
competició local no federada de Futbol-sala, amb seu principal en els pavellons *Chencho Emilio Fabregat o
uns altres i horaris de dilluns des de les 20.30 i fins a les 22.00 hores, respectivament, per a una previsió
inicial de 10 equips i 5 partits per jornada. En cas d'augmentar el nº d'equips i partits hauran d'afegir-se pistes
i establiríem altres dies de joc. Els horaris i instal·lacions es podran reajustar en funció de les
necessitats que sorgeixin.
Seguint amb les normes establertes pel futbol7 i el bàsquet es fa el màxim recalcament en les normes
de “joc net”. Es controlaran les fitxes i alineacions. Es controlaran les sancions, informant-se de les mateixes
a través del tauler d'anuncis, pàgina web del *Patronat d’*Esports http://esports.castello.es i passant avís a
l'àrbitre respectiu. Tot això a fi de que la competició es caracteritzi per no tenir problemes de comportament
entre jugadors, ni d'aquests amb l'àrbitre. En funció de la conflictivitat d'un grup o individu es podrà
retirar el dret a renovació d'un equip, o fins i tot el dret a jugar d'un individu o grup d'individus,
segons es recollirà en la normativa de sancions. Es recorda que el cost per partit per a una fase següent
podrà variar quan canviï l'ordenança municipal de preus públics. Normalment s'organitzen dues competicions
de Lliga, sent la 2ª funció de la classificació i renovació de la 1ª, des de primers de novembre fins a finals de
maig,
facilitant-se
posteriorment
l'ús
rotatori
mitjançant
lloguer
dels
pavellons.
La inscripció és ferma una vegada s'abonen els drets d'arbitratge, instal·lació i organització, xifrats
en 32,74 € per partit per la 1ª fase de 2020-2021.
Per a la següent temporada (2020-21) s'estableix un període de renovació per als equips que van
completar la 2ª fase de Lliga, en la primera quinzena de setembre. Finalment a la fi de setembre i per rigorós
ordre de recepció en l'oficines del Patronat d'Esports (C/Columbretes, 22), de l'imprès corresponent i el
justificant del pagament, es podran inscriure equips per a les places que haguessin quedat vacants, pel
procediment habitual. Primer confirmar la plaça personalment i immediatament realitzar el pagament amb
targeta o al banc –es reservarà la mateixa el necessari per anar al banc i tornar- i lliurar el justificant, a fi
d'evitar el pagament de places en grups plens o perdre-les per demorar el lliurament del justificant.
S'organitzaran 2 competicions. El realitzar competicions més curtes pretén evitar el que hi hagi
equips que en anar perdent jugadors arribin a no disputar partits i fins i tot retirar-se de la competició, amb els
trastorns que això comporta per a la resta. En qualsevol cas es podran modificar el sistema de competició per
ajustar-ho, en funció dels equips d'un grup, al nº de jornades, mitjançant programació de play offs, creus, etc.
Per a un nombre d'equips entre 10 i 12:
La primera competició (amb consideració de fase prèvia) tindrà la durada, en principi, d'una Lliga a 1
volta. La segona lliga té consideració de fase final, agrupant-se la primera meitat d'equips millor classificats
en un grup (A) amb lliga a doble volta, i l'altra meitat en un grup B amb lliga a doble volta, a fi d'igualar el
nivell competitiu dels equips i evitar diferències excessives en aquesta segona competició. El dret a jugar en
el grup A se perd una vegada passat el termini de renovació per aquesta 2ª lliga, cobrint-se la seva
plaça. Tindran trofeu en finalitzar la competició (al juny) els 3 primers del grup A de aquesta 2ª fase.
Per a un nombre d'equips inferior a 10:
Les dues competicions, tots contra tots a l'una volta.
S'establirà una distinció a l'esportivitat per a aquells equips que completin la competició sense
cap targeta. El Patronat d'Esports lliurarà una única pilota (para tota la temporada 2018-2019) a cada equip
participant en la pròpia instal·lació esportiva (pavelló) en el seu primer partit (principis de novembre). Cada
equip haurà d'aportar una pilota als partits.
Durada dels partits: 50 minuts en 2 parts de 25 minuts a rellotge corregut, sense descans i canviant
de camp en finalitzar la primera part. L'escalfament previ a l'hora del partit es fa exteriorment al camp.
S'assignarà el camp per a cada trobada durant 1 hora, de tal manera que el partit no ha de començar més
tard de l'hora d'inici més 10 minuts, deixant aquests 10 minuts com el marge màxim d'espera per a la
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presentació d'un equip. El partit finalitzarà en complir-se els 50 minuts de joc o en qualsevol cas no més tard
de l'hora en punt en què finalitza la reserva de camp, independentment que no hagi conclòs el temps de joc,
amb el resultat que hi hagués en aquest moment, per procedir a deixar-ho lliure per als següents usuari. Els
equips tenen dret a utilitzar l'hora completa de camp, els 50 minuts de joc més la resta per a escalfame nt
El delegat de l'equip, amb la documentació ha d'estar en el camp, almenys, 10 minuts abans de l'hora
d'inici per a la seva comprovació si escau i emplenar l'acta de jugadors editada a aquest efecte (hi haurà
impresos en la consergeria de la instal·lació, a més de poder recollir-los prèviament si es desitja en les
oficines del Patronat) lliurant-li a l'àrbitre, normalment en el vestuari, o fora si ja estigués en el camp. La
documentació imprescindible és la relació de jugadors encunyada pel Patronat d’Esports (tots els
jugadors han d'estar registrats en ella i haver lliurat fotocòpia del DNI) així com les fitxes o el DNI . Es poden
afegir jugadors, en les nostres oficines, aportant el llistat original de jugadors i la fotocòpia del DNI.
En principi no hi ha possibilitat de canvi o restricció de dies o hora, encara que si hi ha alguna
petició de prioritat d'hora es procurarà tenir-la en compte parcialment, en tant que sigui possible.
Respecte a ajornaments, donada l'excessiva freqüència de petició d'ajornaments per les més variades
raons, la gran dificultat en moltes ocasions per posar d'acord als equips per a la seva recuperació, no
s'admetran en cap cas. Un partit, en principi, solament podrà suspendre's i per tant quedar ajornat per a
nova designació per incompareixença de l'àrbitre (tret que un àrbitre col·legiat present en la instal·lació d'un
partit anterior o posterior ho substitueixi -no podent ser rebutjat pels equips-, o que aquests arribin a un acord
previ, comunicant-ho al celador de la instal·lació abans de l'inici, per jugar la trobada sense arbitratge o amb
arbitratge
“alternatiu”)
o
si
aquest
ho
suspèn
per
causes
tècniques.
Els calendaris es procuressin publicar amb almenys una setmana d'antelació a l'inici de cada fase. Els
equips, coneixedors de les dates i terminis tenen la responsabilitat d'informar-se.
Previsió inicial de competicions i dates (excepte retards imprevists del calendari):
Lliga I. Possible 9 jornades. Setmanes Novembre 2, 9, 16, 23 i 30; Desembre 14 Gener 11,18 i 25
Inscripció noves places: a partir del 23 de setembre (9:00 hores). Nº de partits pendent de establir:
Preu per partit x 32,74 €/partit. (Excepte canvi d'Ordenança)

Lliga II: segons sistema de competició Setmanes de Febrer i fins a final Maig com a màxim.
Renovació des de desembre .
Nº de partits pendent de establir: Preu per partit x 32,74 €/partit. (Excepte canvi d'Ordenança)
En cas excepcional d'haver de recuperar algun partit s'aprofitaran les setmanes en què no es
programa competició per haver-hi algun dia festiu o la setmana que es deixa entre una i una altra
competicions o, en el cas de la 2ª fase de lliga, després d'acabar les jornades programades.
Tots els participants han de tenir el seu propi segur metge (Seguretat Social,...), no subscrivint-se una
pòlissa específica per a aquesta competició d'esport oci i manteniment físic al no ser preceptiu. En cas de
lesió han d'acudir al seu propi servei mèdic d'urgències o d'atenció sanitària habitual..
TROFEUS
Com s'ha indicat, excepte canvis en el sistema de competició, els trofeus correspondran als 3 primers
classificats de cada grup. En cas d'empat decideix primer l’Average particular Tota la informació de la
competició: reglaments, calendaris, resultats, sancions, es podrà consultar o recollir en les pròpies
instal·lacions esportives municipals on es jugui, en les oficines del *Patronat d'*Esports, o a través de la web
del
*Patronat:
normatives,
calendaris
i
classificacions.
Web
del
*Patronat
d’*Esports:
http://esports.castello.es
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