3º Torneio de Futsal/Torneo de Futbol-Sala Inter-Freguesias/Pobos Eurocidade Chaves - Verín

Normas reguladoras

1 - NORMAS E REGULAMENTOS

Durante o torneo aplicaranse as "Regras de Xogo do Fútbol Sala" oficialmente pola FIFA e as
Regras de Probas Oficiais de Fútbol-sala da FPF (de acordo á especificidade deste torneo). As
alteracións puntuais especificaranse nestas Normas Reguladoras.

2 - ARBITRAXE

Todos os partidos serán dirixidos por árbitros federados.
As decisións do Equipo de Arbitraxe serán soberanas.
Os Presidentes da Xunta e / ou representantes dos equipos serán responsables das condicións
de traballo e a seguridade do equipo de Arbitraxe.

3 - SECRETARIADO / XOGO DE MESA

A mesa de xogo constará de dous elementos (un representante de cada equipo), que terán
como función encher a acta de xogo e colaborar cos árbitros, se así llo solicitasen.

4 - EQUIPOS PARTICIPANTES

Cada cidade / Pobo poderá participar cun equipo integrado por individuos de ambos os dous
sexos, sendo o Presidente da Xunta / Pobo o responsable máximo desta, e poderá designar un
representante.
Cada equipo pode inscribir a menores de 18 anos, sempre que presenten unha declaración ou
a autorización dos seus pais e coidadores.

4.1-Inscrición de Xogadores
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Cada equipo poderá rexistrar 15 xogadores, con independencia da Cidade / Pobo á que
pertencen. Estes terán que presentar obrigatoriamente a súa naturalidade ou residencia
tanto do Municipio de Chaves ou do Concello de Verín.
4.2-Ficha de inscrición dos equipos

A lista de elementos (previamente entregada aos equipos) terá que ser entregada ao equipo de
arbitraxe antes do primeiro xogo, debidamente cumprida. Esta será definitiva e non se pode
cambiar durante o torneo. Polo tanto, os xefes de cada equipo deben ser conscientes de que
deben inscribirse todos os membros do equipo antes do primeiro xogo, a pesar de que hai
elementos que non participan na 1ª xornada.

4.3- Constitución dos equipos

Na lista deben constar obrigatoriamente os nomes, o número de DNI / Tarxeta de cidadán, data
de nacemento, lugar de nacemento ou de residencia e a firma dos seguintes elementos: 8 a 15
xogadores, un secretario (para a mesa de xogo), sendo obrigatoria a presentación de 1 ou 2
adestradores, 1 delegado e un elemento de apoio médico.

4.4-Identificación dos xogadores

O Presidente da Xunta / Pobo será responsable dos elementos inscritos no equipo da
respectiva Xunta/Pobo, asumindo a veracidade de que estes son naturais ou residentes no
Municipio de Chaves/ Concello de Verín.
A identificación do equipo e o seu lugar de nacemento ou de residencia, serán comprobados a
través da lista de elementos asinados por eles e polo Presidente da Xunta / Pobo e por un
documento oficial con foto. Este terase que presentar obrigatoriamente, cando o árbitro
efectúe a "chamada" dos xogadores para o inicio do xogo.
Os secretarios tamén poden solicitar a consulta destes documentos ao equipo contrario.
A non presentación de calquera documento antes do xogo imposibilitará a participación no
torneo.

4.5-Inscricións irregulares

O rexistro ou uso de elementos que non cumpren coa norma considerada no punto 4.4,
determinará a descualificación do equipo.
5 - DURACIÓN DE XOGO
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Os partidos durarán 40 minutos (ininterrompidos), dividido en dous períodos de 20 minutos
cada un, cun intervalo de 10 minutos.
O control do tempo de xogo será responsabilidade dos árbitros.
6 - FALTA DE COMPARECENCIA

Se despois de 15 minutos máis alá da hora programada para o xogo, algún equipo non se
presenta, sufrirá unha derrota por 3-0 por non comparecencia.

7 - DISCIPLINA

As cuestións disciplinarias serán examinadas e decididas pola Comisión de Análise de acordo
cos feitos acontecidos, o informe da arbitraxe e as normas reguladoras deste torneo.

Sancións disciplinarias (castigo)

A- Individuais

7.1-A acumulación de 2 tarxetas- Expulsión (tarxeta vermella) - O xogador é excluído do
xogo e do banco de suplentes, podendo xogar o próximo partido.

7.2-Expulsión (tarxeta vermella directa).

7.2.1-Por razóns técnicas - é excluído do xogo e do banco de suplentes podendo xogar o
próximo partido.

7.2.2-Por razóns disciplinarias - é excluído do xogo e do banco de suplentes e non pode
xogar o seguinte partido, do seguinte xeito:

a) Ofensas / linguaxe groseiro e agresións practicadas en compañeiros e adversarios, os cales
sexan os xogadores, suplentes ou outros elementos oficiais dos equipos -1 a 3 xogos de
suspensión, dependendo de se é unha tentativa (1 xogo), ou se se consuma (2 xogos agresión leve e 3 xogos- brutalidade e conduta violenta)
Nota: Responder a unha agresión, dende que é consumada, será considerada igualmente
unha agresión.
b) agresión moi grave sobre os seus compañeiros de equipo e adversarios, os que sexan os
xogadores, suplentes ou outros elementos oficiais do equipo, o uso de linguaxe ofensiva,
insultante ou agresión en tentativa ou consumada, practicado sobre os elementos da
organización, árbitros e o público e xestos obscenos - descalificación da competencia.
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Nota: Pena de ampliar por enriba dos actos, cando se produzan fóra da competición e dende
que se practica contra a organización ou os membros da arbitraxe. Neste caso, a queixa debe
ser presentada con proba testemuñal.
B-Colectivas

Calquera feitos castigados con tarxeta vermella directa, previstas nos apartados a) e b), do
7.2.2 (expulsión), onde están involucrados dous ou máis elementos de cada equipo, creadores
de indisciplina que fomentan a violencia, e a insubordinación á distorsión do fenómeno
deportivo, o equipo será sancionado coa descalificación da competición.

8-RECLAMACIÓNS

A reclamación relativa a un xogo, debe ser entregada no Centro Cultural de Chaves ou no
pavillón de Deportes de Verín, no prazo de 2 días hábiles (48 horas) despois dela. A queixa
será enviada ao Comité de Análise e debe estar debidamente fundamentada, con todos os
datos necesarios para coñecer esta.
O resultado da denuncia será comunicado en 2 días (48 horas) despois da data de entrega,
dende que estean reunidos todos os elementos necesarios para analizar esta.

9 - MATERIAL PARA OS XOGOS

9.1-equipamento para o xogo

Os equipos deben presentarse con equipamento identificativo onde, polo menos, as camisetas
de xogo sexan iguais (agás o porteiro debe ser diferente destes) e numeradas nas costas. O
equipo restante estará formado por pantalóns curtos, medias, caneleiras e zapatos deportivos
(zapatillas de deporte con adoite de caucho ou material similar).

9.2-Pelotas

Antes de que comece o xogo, cada equipo deberá presentar unha pelota de fútbol sala
(tamaño 4) ao árbitro.
9.3-Instalacións deportivas
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A Fase 1 do Torneo será xogada obrigatoriamente nos pavillóns deportivos do Municipio de
Chaves e concello de Verín.
A Parroquia / Pobo xestora do recinto deportivo onde se efectuarán os xogos, será responsable
da manutención do recinto, ben da colocación de todo o material necesario para a realización
dos respectivos xogos (portarías con redes, 1 mesa, 2 cadeiras e material de primeiros
auxilios),
A partir da 2ª fase do torneo, os xogos celebraranse no Pavillón Municipal de Chaves e / ou
Verín.
10-APTITUDE FÍSICA DE XOGADORES

A condición física dos participantes é baixo o seu propio risco.

11 - SEGURO DEPORTIVO

O organizador (Eurocidade Chaves - Verín) proporcionará a todos os equipos participantes un
Seguro de Deportes. Isto estará en vigor durante os Xogos, para os participantes debidamente
inscritos na Lista de elementos (dado como definitivo no primeiro xogo) e no Boletín do xogo
correspondente.

Solicitamos o maior deportivismo e espírito "fair-play" a todos os equipos participantes.
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