
 

 

 

 
XXXIV CAMPIONAT DE FUTBOL SALA VILA 

D’AGRAMUNT” 2016 
 
BASES GENERALS 
 

PRIMERA.-  Podran prendre part en aquest Campionat de Futbol Sala els equips que 
presentin degudament formalitzada, la seva inscripció dins el termini establert i 
que no tinguin cap sanció anterior pendent de compliment. E.P.E. Agramunt 
Serveis es reserva el dret a retornar la inscripció a qualsevol equip per motius 
d’organització de la competició, tornant-los els diners de la inscripció. 

 

SEGONA.-  Les inscripcions es formalitzaran a les oficines de l’Ajuntament a partir del dia 2-
05-16 fins el dia 23-05-2016 ambdós inclosos, de les 10h a les 14.h. 

 

TERCERA.- El sistema de competició es remetrà oportunament. 

 

QUARTA.-  Els equips estaran formats per un mínim de vuit jugadors i un màxim de quinze, 
i es podran fitxar respectant els límits anteriors abans d’acabar la primera fase. 
Si bé no podran jugar un partit si no han estat inscrits prèviament a l’oficina de 
l’E.P.E. Agramunt Serveis. Una vegada coberta la plantilla de 15 jugadors 
s’autoritza fitxar-ne més prèvia baixa dels inscrits i respectant-se els límits 
indicats. 

 

CINQUENA Els participants hauran d’haver nascut abans del trenta-u de desembre del   
2001.  

 

SISENA.- Cada equip nomenarà un delegat, que serà el màxim responsable de l’equip 
davant el Comitè de Competició i l’únic que hi podrà formular recursos durant el 
Campionat. Així mateix haurà de fer conèixer als seus jugadors totes les 
normes que regeixen el Campionat, tant les cíviques com les esportives. Totes 
les resolucions del Comitè de Competició podran ésser recorregudes davant 
del Comitè d’Apel·lació. 

 

SETENA.-.- Qualsevol jugador inscrit en un equip restarà lligat al mateix durant la resta del 
torneig, no permetent-se el canvi d’equip a cap jugador, fins i tot en el supòsit 
de baixa. 

 

VUITENA Si un equip no es presenta a jugar un partit, se li computarà el partit com a 
perdut i li seran deduïts tres punts de la seva classificació general, així mateix 
haurà d’abonar una sanció de 60 euros. Quan la incompareixença es produeixi 
per segona vegada, l’equip serà exclòs de la competició i no podrà prendre part 
en el proper Torneig. Aquesta sanció afectarà l’equip i a tots els jugadors que 
tingui inscrits. 

 

NOVENA.- No es podrà ajornar cap partit, excepte que així ho acordi l’Organització (E.P.E 
Agramunt Serveis) o l’àrbitre de l’encontre perquè ho aconsellin les 
circumstàncies climatològiques, o bé per causa major. En aquest cas el Comitè 
de Competició comunicarà als equips implicats el dia i hora en que hauran de 
jugar, en el benentès que solament podran ésser alineats els jugadors 
degudament inscrits a l’acta en el moment de la suspensió del partit. 

 

DESENA.-  Els possibles empats en la classificació final, tant de la primera fase com de la 
segona, seran resolts de la següent manera: 

1r- Resultat particular entre els empatats. 



 

 

 

2n- Resultat de restar els gols a favor menys els gols en contra. 
3r- Major nombre de gols a favor 
4rt- Per sorteig. 

 

ONZENA.-  És obligació dels equips el comunicar al responsable de la pista les possibles 
anomalies que es detectin a l’entrar als vestidors 

 

DOTZENA.- L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues d’objectes als 
vestidors. S’aconsella no deixar-hi objectes de valor. 

 

TRETZENA.- És obligació de tots els equips el respectar i tenir màxima cura de totes les 
instal·lacions. 

 

CATORZENA.- Aquest torneig es regirà pel Reglament de la Federació Catalana de Futbol 
(Comissió Futbol Sala ), excepte en els punts especificats en aquestes Bases i 
en el Reglament i Normes de joc. 

 

QUINZENA.-  L’Organització (E.P.E. Agramunt Serveis) designarà la data i el lloc on es 
disputaran els partits del XXXIV Campionat de Futbol Sala “ Vila d’Agramunt”. 

 

SETZENA.- L’E.P.E. Agramunt Serveis, en la seva qualitat d’Entitat Organitzador del XXXIV 
Campionat de Futbol Sala “Vila d’Agramunt”, declina qualsevol responsabilitat 
per danys personals que, com a conseqüència del joc, puguin ocasionar-se o 
produir-se els participants. En conseqüència s’aconsella a tots els inscrits que 
subscriguin una assegurança al respecte, en el cas que no gaudeixen de cap 
cobertura. L’Organització facilitarà a tots aquells que ho desitgin l’oportuna 
informació. 

 

DISSETENA.- Els Comitès de Competició i Apel·lació seran designats pel E.P.E. Agramunt 
Serveis i podran sol·licitar informes als delegats d’equip i als àrbitres. Les 
resolucions s’enviaran per correu electrònic i seran efectives el mateix dia 
d’enviament. En cas d’apel·lació el comitè es reunirà el mes urgent possible. 

 

DIVUITENA.- En cas que algun dels partits s’hagi d’ajornar per la pluja, una vegada iniciada 
la jornada a la pista de les Piscines Municipals, els partits quedaran ajornats i 
restaran a decisió del Comitè de Competició. 

 

DINOVENA.- Abans d’iniciar el partit, el taula donarà una pilota a cada equip, i quedarà sota 
responsabilitat de cada equip. Al finalitzar el partit, s’haurà de tornar la pilota al 
taula, i signar-li el full. En cas de no retornar la pilota l’equip s’haurà de fer 
càrrec del seu import, que és de 30€. 

 

VINTENA.- El sol fet d’inscriure’s en aquest torneig suposa la total acceptació de totes i 
cadascuna de les bases que el regulen. 


