FASE MUNICIPAL D’ALCOI 2018/2019
JOCS ESPORTIUS

XXXVII JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS D'ALCOI – 2018/2019

NORMATIVA FUTBOL SALA
REGLAMENT GENERAL
Per a prendre part en aquesta competició hi haurà que haver realitzat la
inscripció, atenent a allò disposat en les Normatives Generals de la fase
municipal d’Alcoi dels XXXVII Jocs Esportius.
El reglament de joc i competició serà el Reglamento General de la
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
REGLAMENT D’ORDRE INTERN
1.- Els equips de categoria benjamí jugaran amb 5 jugadors de camp i el porter
i es podran inscriure fins a 12.
2.- Els equips de categoria infantil, aleví, cadet i juvenil jugaran amb 4 jugadors
de camp i el porter i es podran inscriure fins a 12.
3.- Cada equip haurà de tindre un mínim de components suficient per jugar.
4.- Els equips podran fer altes de jugadors durant tota la temporada, atenent a
les normes generals i disciplinàries del XXXVII Jocs Esportius de la Generalitat
Valenciana.
5.- Tots els jugadors inscrits en l’acta d’un partit hauran de prendre part en el
mateix, com a mínim en dues parts, encara que no les complete.
6.- Els partits tindran una duració de 50 minuts a rellotge corregut, dividits en
dues parts de 25 minuts cadascuna d’elles.
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7.- El temps de descans entre les parts d’un partit serà de 5 minuts.
8.- Es podrà demanar un temps mort per equip per cada període.
9.- Per iniciar un partit hauran d’estar presents com a mínim cinc jugadors, 4
més el porter (*). En cas de que no es done aquesta situació es donarà el partit
per perdut al infractor amb el resultat de 3 gols a 0. Si l'equip fóra reincident en
dos vegades consecutives, o tres vegades alternatives, el comité de competició
resoldrà al respecte.
(*) En categoria benjamí 6 jugadors, 5 més el porter
10.- Els equips hauran d’entregar a l’àrbitre 10 minuts abans de l’inici del partit
les respectives documentacions (fitxa, o en el seu defecte el DNI i full
d’inscripció d’equip), a mes duran entregar una fotocopia del full d’inscripció on
apareguen tatxats aquells jugadors que no vagen a participar en el encontre.
11.- Cada equip haurà de presentar en cada partit un baló en condicions per al
joc.
12.- En la modalitat de Futbol Sala dels Jocs Esportius, en la categoria juvenil,
no és podrà inscriure jugadors amb llicència federativa per la temporada
2017/2018 en el mateix esport
13.- La puntuació dels partits a efectes de classificació esportiva es
determinarà de la següent manera:
a) Partit guanyat: 3 punts
b) Partit empatat: 1 punt
c) Partit perdut: 0 punts
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d) No presentat -1 punt (3-0 per a l’equip que es presenta)
14.- La valoració dels partits a efectes de joc net es determinarà per mitjà de la
Taula actitudinal complimentada per l’àrbitre. La puntuació aconseguida en el
Joc Net tendrà efecte en la clasificació.
15.- En cas de que a la finalització de la fase municipal hi haguera empat a
punts entre equips, per a determinar l’ordre de la classificació esportiva, es
determinarà de la següent manera:
a) Entre dos equips: Per partits guanyats entre ells.
b) Golaverage entre ells.
c) Golaverage general.
d) Amb partit de desempat entre els equips implicats.
e) De forma que determine el comitè de competició.
16.- En cas de que les instal·lacions utilitzades tingueren deficiències, hauran
de ser comunicades a l’àrbitre, per a que per conducte reglamentari, puguen
ser solucionades a la major brevetat.
17.- En el cas de ser suspés o ajornat un partit per les inclemències del temps,
els equips afectats hauran de jugar el partit posant-se d’acord les parts
implicades, comunicant-ho al comitè de competició, qui autoritzarà la sol·licitud.
En cap cas s’admetrà la comunicació al comitè a través de l’acta del
partit. S’utilitzarà l'imprès preparat per aquesta finalitat, signat pels dos
entrenadors.
18.- L’àrbitre serà qui decidirà si el partit es pot jugar o no en la instal·lació en
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cas de pluja o altres inclemències del temps, per tant els equips s’hauran de
presentar al lloc designat per jugar sempre.
19.- En cas de que qualsevol equip necessite ajornar un partit, s’haurà
d’atendre a allò disposat en el apartat I del punt 14 de les normatives
generals, és a dir, que es podrà sol·licitar l’ajornament fins al dilluns
anterior al dia del partit.
19.1 Si ambdós equips decideixen suspendre el partit i no ho comuniquen
a l'organització, el partit serà abonat a l'àrbitre pels equips implicats. En
el cas de decidir ambdós clubs jugar el mateix hauran d'abonar els drets
d'arbitratge d'eixe nou partit.
20.- Per a les irregularitats comeses per jugadors, entrenadors, delegats, etc, el
comité de competició aplicarà l’establert en les normes de règim disciplinari que
a tot efecte disposa la Direcció General d’Esports, per als Jocs Esportius de la
Generalitat Valenciana.
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EL COMITÈ DE COMPETICIÓ

