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TORNEIG AMPAS BÀSQUET  
 

NORMATIVA GENERAL 
 

 

INTRODUCCIÓ 

El Consell Esportiu del Baix Camp organitza el Torneig de Futbol Sala d’AFAS. 

Els equips estaran formats per jugadors o jugadores majors de 18 anys i que seran mares, 
pares o tutors/es legals que tinguin els seus fills o filles matriculats/des a primària o secundària. 
També podran participar els/les mestres i els professors i professores dels centres educatius de 
la comarca del Baix Camp. 

 

ORGANITZACIÓ 

1.1 Els equips podran ser masculins, femenins i mixtes.  
1.2  Inici de la competició: 17 gener 2023     
1.3  Es podran fer inscripcions fins el 20 de desembre 2022 
1.4  Preu de l’arbitratge 28 euros i la taula 28 euros (meitat cada equip) al camp de joc. 
1.5  Els partits es jugaran els dimarts i/o dijous en la franja horària de 19 a 22 hores 
1.6  Instal·lacions de l’Institut Escola Pi del Burgar 
1.7  Es obligatori tramitar la llicència del CE Baix Camp amb el formulari de “Tríptics” que està 

a la disposició dels equips en la web.   
1.8  Es obligatori tenir una assegurança d’accidents esportius amb despesa sanitària il·limitada,      

que podrà ser pròpia o a través del CE Baix Camp. En cas de ser pròpia, s’haurà de   
presentar una còpia de la pòlissa amb les cobertures i lliurar una declaració responsable 
(annex1). 

1.9  No es podrà participar en equips diferents durant el mateix campionat, excepte que el fill 
o filla canvies d’escola.  

 
DISPOSICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 1 

L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics, així com les possibles pèrdues de 
material durant la competició. 

 

ARTICLE 2 
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Cada equip es farà responsable dels possibles danys causats a les instal·lacions. 

 

ARTICLE 3 

Els/les jugadors/es del mateix equips aniran uniformats amb el mateix color i dorsal, diferent al 
de l’equip contrari. 

Queda prohibit jugar amb rellotges, ulleres sense cinta elàstica, així com qualsevol objecte que 
pugui ser perillós per a la resta de participants. 

 

ARTICLE 4 

Cada equip portarà les seves pilotes per l’escalfament que també s’utilitzaran per jugar el 
partit. 

  

ARTICLE 5 

Ajornaments de partits: 

• Es podran fer màxim 24 hores abans de la disputa del partit. Sempre amb la 
conformitat de l’equip contrari, avisant al CE Baix Camp de l’ajornament, i comunicant la 
nova data i hora de joc. 

• Quan es programi un partit ajornat no es podrà tornar a ajornar per segona vegada 

 

ARTICLE 6 

El termini màxim d’espera per a l’inici del partit serà de 10 minuts. Passat aquest període es 
començarà el partit amb el numero de jugadors/es que siguin presents, sempre amb el mínim de 
jugadors/es que permès pel reglament (5 jugadors/es). 

 

ARTICLE 7 

En cas que un dels equips no tingui els suficients jugadors/es per començar el partit, aquest es 
donarà per acabat amb el resultat de 2 – 0 en contra de l’equip infractor. 

 

ARTICLE 8 

En cas que un equip, sigui pel motiu que sigui, quedés amb menys de 4 jugadors/es a la pista 
de joc, el partit es donaria per acabat amb el resultat mínim de 2 – 0 en contra de l’equip 
infractor. Si en el moment de la finalització del partit, el resultat fos superior a 2 punts a favor 
de l’equip guanyador, el resultat seria el què consta a l’acta del partit. Tots els punts realitzats 
per l’equip infractor quedarien anul·lats. 

 

http://www.cebc.cat/
mailto:cebc@cebc.cat


 

Doctor Ferran, 8 · 43202 Reus 
Tel. 977 33 40 63 

www.cebc.cat · cebc@cebc.cat 

 
En conveni amb: 

              
 

En cas que un equip es retires del partit el resultat fora de 2 – 0 contra l’equip infractor, però si 
en el moment de l’abandonament el resultat fos superior a 2 punts a favor de l’equip 
guanyador, es mantindria el resultat que indica l’acta del partit. Tots els gols realitzats per 
l’equip infractor quedarien anul·lats i es descomptarà un punt a la classificació general. 

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

 

ARTICLE 9 

El Comitè de Competició estarà format per tres tècnics del CE Baix Camp, que es reuniran 
setmanalment i podran resoldre sobre la suspensió cautelar de jugadors/es i equips i qualsevol 
altre qüestió disciplinaria relacionada amb la competició. 

  

ARTICLE 10 

Els delegats i delegades estan obligats/des a informar-se de les decisions preses pel Comitè de 
Competició davant qualsevol incidència. Els acords del Comitè de Competició es publicaran a la 
web del Consell Esportiu del Baix Camp. El CE Baix Camp no es fa responsable que els/les 
delegats i delegades d’equip es mirin o no la informació publicada a la web, cosa que pot fer 
incórrer en alineacions indegudes o qualsevol altre sanció. 

 

INFRACCIONS I SANCIONS DE PARTICIPANTS I EQUIPS 

 

ARTICLE 11 

El Règim Disciplinari regulat en aquestes normes s’entén sense perjudici de la responsabilitat civil 
o penal en què puguin incórrer les persones físiques i jurídiques afectades. 

 

ARTICLE 12 

L’equip que no es presenti al partit tindrà una sanció de 18 euros. 

La retirada d’un equip durant la competició tindrà una sanció de 30 euros 

 

ARTICLE 13 

Les principals sancions i accessòries que es poden imposar reglamentàriament son les següents: 

A) Als jugadors i jugadores, delegats/es i entrenadors/es: 

- Inhabilitació a perpetuïtat o temporal 

- Suspensió temporal 

- Avis 
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B) Als equips: 

- Expulsió del campionat 

- Descompte de punts a la classificació general 

- Pèrdua del partit, eliminatòria o desqualificació de la competició 

- Avis 

 

ARTICLE 14 

El jugador o la jugadora que rebi dues o mes expulsions en una mateixa temporada, li seran 
imposades les sancions previstes per les diferents infraccions que hagués comés, llevat que fossin 
derivades d’un mateix acte. En aquest cas, li serà imposada la sanció corresponent a la falta 
més greu en el seu grau màxim, fins el límit que representi la suma de les qui li podrien ser 
imposades si les faltes fossin sancionades separadament. 

 

ARTICLE 15 

La suspensió podrà ser per un numero determinat de partits o per un període de temps. 

 

ARTICLE 16 

Al termini de cada campionat, el/la jugador/a, entrenador/a o delegat/da amb partits de 
suspensió podran canviar d’equip, però els partits o jornades del període de temps de suspensió 
o inhabilitació que quedin pendents, s’hauran de complir. 

 

ARTICLE 17 

En cas d’expulsió momentània de dos jugadors/es d’un mateix equip, el partit en joc finalitzaria 
automàticament, sent el Comitè de Competició el que hauria de dictaminar el resultat del partit. 

 

ARTICLE 18 

Són circumstàncies atenuants: 

- La carència d’antecedents en l’historial esportiu 

- El penediment espontani per reparar o disminuir els efectes de la falta 

- Col·laborar o donar auxili per a l’aclariment dels fets que hagin donat lloc a una 
infracció 

Son circumstancies agreujants: 

- La reiteració i l’existència d’altres sancions similars a l’actual 

- La premeditació 

- L’abús de la superioritat o fer servir mitjans que debilitin la defensa 
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- Cometre la infracció com a públic, tenint la llicència de jugador/a, entrenador/a o 
delegat/a 

- No col·laborar ni donar auxili per a l’aclariment dels fets que hagin donat lloc a una 
infracció. 

 

ARTICLE 19 

Seran infraccions molt greus, sancionades amb suspensió a perpetuïtat: 

- L’agressió per part d’una/a jugador/a, tècnic/a o delegat/a als/les components de 
l’equip arbitral, membres de l’equip contrari, el personal de les instal·lacions o al públic, 
originant amb la seva acció una lesió greu. 

- El/la jugador/a que en rebutjar l’agressió d’un altre/a jugador/a actues de forma 
anàloga. 

- La falta de veracitat en les dades reflectides a les llicències 

- El/la jugador/a que tingui llicència per a 2 o mes equips la mateixa temporada 

- La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva del partit o impossibilitin el 
seu començament 

- No complir la sanció imposada per falta greu o molt greu 

 

ARTICLE 20 

Les faltes greus seran sancionades amb suspensió mínima de 3 partits fins a 12: 

- Agredir o adreçar-se violentament a qualsevol membre de l’equip arbitral i que no 
derivi en cap tipus de dany físic o lesió de la persona agredida. De 5 a 12 partits 

- Agredir o adreçar-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari i que no 
derivi en cap tipus de dany físic o lesió de la persona agredida. De 5 a 12 partits 

- Amenaces a jugadors/es de l’altre equip o qualsevol persona relacionada amb 
l’esdeveniment. De 3 a 5 partits 

- Agredir o adreçar-se violentament a qualsevol membre de l’equip arbitral i que derivi 
en dany físic o lesió de la persona agredida. Expulsió del campionat 

- La persona que amenaci a un/a component de l’equip arbitral per causar-li dany o per 
intimidar. De 5 a 7 partits 

- L’incompliment reiterat d’indicacions de l’equip arbitral que produeixin conseqüències de 
consideració greus. De 3 a 5 partits 

- Alinear-se en un partit amb la llicència d’un altre persona. 4 partits 

En tots aquests supòsits el Comitè de Competició també podrà determinar sancions 
econòmiques a l’equip del jugador/a o jugadors/es responsables. 
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ARTICLE 21 

Les faltes lleus seran sancionades amb suspensió temporal d’ 1 a 3 partits: 

- Les observacions formulades a l’equip arbitral, delegats/es, entrenadors/es, dirigents, 
públic o jugadors/es que comportin falta de respecte. 

- La persona que insulti, ofengui, amenaci o provoqui les persones esmentades 
anteriorment, amb expressions o gestos de menyspreu, sempre que no comporti una falta 
greu. De 2 a 3 partits 

- La conducta antiesportiva que alteri la bona marxa d’un partit o el normal 
desenvolupament del joc. De 2 a 3 partits 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

ARTICLE 22 

Es jugarà la competició amb el Reglament de Joc del CE Baix Camp. 

 

ARTICLE 23 

Tot el què no esta exposat en aquesta Normativa ho resoldrà el Comitè de Competició del 
Consell Esportiu del Baix Camp.  

 

ARTICLE 24 

La participació en aquest campionat implica la total acceptació de les normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cebc.cat/
mailto:cebc@cebc.cat

