II TORNEIG DE FUTBOL SALA FEMENÍ
PAS A PAS AMB EL CÀNCER DE MAMA

Condicions per participar:
- Per participar en aquest torneig, els equips s’han d’inscriure
mitjançant el formulari que hi ha a la pàgina web de l’Associació PAS
A PAS amb el Càncer de Mama (www.pasapascm.cat).
- La participació comporta que l’equip faci una aportació de 100,00 €,
una part de la qual servirà per pagar la corresponent mútua esportiva
i la resta serà destinada, com a donació, a la creació d'un CAR
contra tumors HER2+, que es duu a terme en el Laboratori del
Dr. Aleix Prat a l'Hospital Clínic, de Barcelona
- Aquesta aportació s’ha de fer efectiva mitjançant al portal Ticketea
al qual s’accedeix en el moment d’enviament del formulari d’inscripció
- Abans del 23 de juny, l’equip inscrit haurà de fer arribar a l’Associació
la relació de les jugadores a fi de poder tramitar la corresponent
cobertura sanitària. No es permetrà la participació de cap jugadora
que no consti en aquesta llista.
- El dia del torneig i abans de l’inici del primer partit de l’equip
s’hauran d’aportat totes les autoritzacions de les jugadores
menors d’edat. Sense aquesta autorització no es permetrà la
participació de la jugadora menor d’edat al torneig.
- El dia 26 de juny se celebrarà el sorteig per determinar els grups.
Aquest sorteig tindrà lloc a la seu de l’Associació i el resultat es
comunicarà als equips participants.
El sol fet de lliurar la llista de jugadores que participaran en aquest
torneig suposa la total acceptació de totes i cadascuna de les
normes que el regulen.
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Normativa de competició del II Torneig de
Futbol Sala Femení Pas a Pas amb el Càncer de
Mama
Estructura del torneig
-

El torneig està estructurat en dues fases, i en qualsevol cas es garanteix
un mínim de 3 partits per equip:
o 1a fase: lliga a una volta entre els equips del grup. En funció del
nombre d’equips inscrits cada equip jugarà, en aquesta fase, 3 o 4
partits.
o 2a fase: eliminatòries (com a mínim cada equip jugarà 1 partit).
En funció del nombre d’equips inscrits, aquesta fase pot veure
modificada la seva estructura.

Durada del partits
-

Els partits tindran una durada de 15 min per part a temps seguit,
excepte les semifinals i la final que seran de 20 min a temps seguit.

-

Cada equip disposarà de 2 temps morts de 30 segons (un per part), els
quals s'hauran de sol·licitar a l'àrbitre.

-

Els partits s’han d’iniciar amb un mínim de 4 jugadores per equip a la
pista. L’equip que no compleixi aquest requisit serà considerat com a no
presentat i, per tant, es considerarà guanyador l’equip contrari. Si a
l’hora fixada falta alguna jugadora, l'àrbitre pot esperar fins a cinc
minuts.

-

La no-presentació d'un equip a l’hora fixada per jugar un partit, en
qualsevol de les fases, implica la pèrdua del partit i la sanció addicional
de dos punts i el resultat del partit de 3 gols a 0.

-

Si un equip és expulsat o es retira de la competició, perdrà tots els
drets.

-

Si, un cop iniciat el partit, un equip es queda a la pista amb només 3
jugadores (sigui per absència, lesió o expulsió), perdrà el partit per 5 a 0
i perdrà 2 punts de la classificació general.

Classificació
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A) Primera fase
-

La primera fase es disputarà pel sistema de lligueta: s’atorgaran 3 punts
per partit guanyat, 1 punt a cada equip en cas d'empat i 0 punts a
l'equip perdedor.

-

En cas d'empat a punts, la classificació s’establirà d’acord amb l’aplicació
dels sistemes de desempat següents, en l’ordre que s’indica:
1r. Millor gol average entre els equips empatats (diferència de
gols a favor i en contra)
2n Millor gol average general (diferència de gols a favor i en
contra totals)
3r. Més gols a favor
4t. Menys gols en contra
5è. Menys targetes vermelles
6è. Menys targetes grogues
7è. Menys faltes fetes
8è. Sorteig

B) Segona fase
-

La segona fase es disputarà pel sistema d’eliminatòries. En el cas que un
partit acabi en empat, els dos equips, alternativament, xutaran 3 tirs des
del punt de penal.

-

Només podran llançar els penals les jugadores que hagin finalitzat el
partit dins la pista.

-

Es classificarà l’equip que marqui més gols.

-

Si persisteix l'empat, s’haurà de llançar un penal per equip,
alternativament, fins que es desfaci la igualada. A partir del 4t penal ja
els podran llançar les jugadores inscrites a l’acta del partit però que en el
moment de finalitzar-lo no eren a la pista. Cap jugadora podrà repetir el
llançament fins que no hagin xutat totes les inscrites a l’acta.

Sancions
-

Un cop l'equip ha estat sancionat amb 3 faltes en una mateixa part, la
4a i següents seran sancionades amb un llançament de doble penal.

-

Targeta groga (falta lleu): la jugadora que la rebi podrà seguir jugant. Si
en rep una altra en el mateix partit, serà expulsada, però podrà ser
substituïda. A més, tindrà un partit afegit de sanció.
Les targetes grogues són acumulatives dins de cada fase, de manera
que rebre’n dues comporta un partit de sanció, que s’haurà de complir
obligatòriament en el partit següent, encara que correspongui a una
altra fase.
Les targetes rebudes a la primera fase no s’acumularan a la segona.
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-

Targeta blava (falta greu): expulsió directa, la jugadora podrà ser
substituïda, implica un partit de sanció.

-

Targeta vermella (falta molt greu): la jugadora que la rebi, serà
expulsada de la competició i si es produeix quan és a la pista, no podrà
ser substituïda.

-

Quan un partit s'hagi de suspendre per l'actitud negligent o antiesportiva
d'un dels dos equips, l'infractor perdrà el partit per 5 a 0 i se li
descomptaran 2 punts de la classificació final.

-

Si l'actitud fos imputable als
fase, es donarà validesa el
descomptaran 2 punts de
s'esdevingui a la 2a fase,
competició.

dos equips, en el cas d'esdevenir-se a la 1a
resultat existent en aquell moment i se'ls
la classificació final; en el cas que això
els dos equips quedaran eliminats de la

Equipament de les jugadores
-

L'equipament de les jugadores estarà format per: samarreta, pantalons
curt, mitjons i sabatilles esportives.

-

La portera podrà usar pantalons llargs, amb proteccions als colzes,
genolls i malucs. El color de la seva samarreta ha de ser diferent del de
les jugadores de camp i del de l’àrbitre.

-

Les jugadores de cada equip han de portar, obligatòriament, el mateix
número de dorsal durant tota la competició i ha de coincidir amb el que
consti a la llista lliurada a l'organització.

-

Si una jugadora utilitza el dorsal d'un altra jugadora, totes dues
quedaran automàticament expulsades de la competició.

-

Si a criteri del àrbitre, hi ha coincidència de colors de les samarretes de
les jugadores o de les porteres i, si no es disposa de samarretes de
recanvi, l'organització cedirà els petos a l'equip que figura en primer lloc
al quadre de competició

Arbitratges
-

Cada partit serà arbitrat per un col·legiat, excepte les semifinals i finals,
que seran arbitrades per dos col·legiats.

-

L’àrbitre serà el responsable del control del temps (cronòmetre) dels
partits.

-

L’àrbitre ha d'anotar les incidències que es produeixin durant els partits.
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Normes sobre l'ús de la instal·lació esportiva
-

No és permès entrar a la pista, ni tenir a les banquetes ampolles de
vidre ni qualsevol material que es trenqui.

-

Si per un mal ús o per actes i/o comportaments vandàlics es deterioren
les instal·lacions i/o el seu mobiliari i/o, l’utilleria, l'equip infractor
s'haurà de fer càrrec del cost corresponent pels desperfectes, i serà
automàticament expulsat de la competició. L’organització es reserva el
dret d'admissió per a futures edicions.

-

Qualsevol situació que es produeixi que no estigui prevista en les bases
i/o la normativa d'aquesta competició serà resolta per l'organització.

-

L'organització es reserva el dret d'admissió, tant dels equips com de les
jugadores.

-

L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues d’objectes
als vestidors

Atenció als participants
-

Hi ha haurà informació permanent de la marxa de la competició.
Se subministrarà una ampolla d’aigua de 1,5 litres a l’inici de cada partit.
Hi haurà servei de bar
Durant la competició, es podrà utilitzar la piscina.

Trofeus
-

Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats.
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