REGLAMENT TORNEIG 4X4 CH VILA-SECA OKSTARS 2020
-

Pista de joc: 22 x 20m.

-

Puntuació: Partit guanyat 3 punts, partit empatat 1 punt i partit perdut 0 punts.

-

Uniforme: Cada equip podrà vestir com ho desitgi, respectant un mateix
uniforme per tots els participants. Podeu contactar amb la botiga

OKSTARS per aconseguir les samarretes dels equips.
-

Timing: Es jugaran 2 partits simultanis. El temps serà corregut i s’aturarà a
totes les pistes en cas de lesió o motiu de pes, sempre a criteri de
l’organització. 2 parts de 6’, 1’ de ½ part, i 2’ per canvi de partits. Per quarts,
semis i final seran parts de 5’.

-

Si la pilota surt del terreny de joc, se’n facilitarà una altra des del col·lectiu
arbitral.

-

L’equip que rep gol, haurà de sacar tirant la pilota contra la tanca, passant-la al
porter, o a un company; l’equip rival, haurà de tornar al seu camp per deixar
sacar. Es pot sacar ràpidament per sorprendre a l’equip rival.

-

Penal: no existeix.

-

Peus: No existeix la norma de peus, tret d’intercepció manifesta de gol, sempre
segons criteri arbitral.

-

Normativa: Les accions penades amb falta, seran segons el reglament de la
FECAPA, tret de les següents especificacions:
o

No es podran realitzar xuts, si arrossegades i rematades.

o

El gol s’haurà de realitzar des de la meitat de camp de l’equip contrari.

o

FALTA DIRECTA: el llançador es posarà a la meitat de la pista, mentre
que els rivals es situaran a la tanca contrària al llançament. Serà motiu
de falta directa:


Cada 3 faltes (normativa FCP).



Enganxada per darrere, agafar al rival, qualsevol acció violenta o
de falta de respecte a l’equip rival, o a l’equip arbitral, serà motiu
de càstig amb falta directa, sempre a criteri de l’àrbitre en pista.



Obstaculitzar, llençar la pilota lluny o fora del camp, i/o impedir
la sacada ràpida un cop fet gol.



Passivitat de l’equip atacant (sempre a criteri arbitral –aquest
avisarà l’equip abans uns segons abans, i si segueixen amb la
passivitat, es penalitzarà amb falta directa).

Si es senyalitza una falta directa, just quan s’acaba el temps reglamentari o en els
últims cinc segons d’una part s’haurà d’executar la falta directa en un temps màxim de
cinc segons (controlats per l’àrbitre) i el jugador atacant només disposarà d’un
llançament a porteria (driblant el porter). No és permesa una segona rematada
producte d’un rebuig del porter, porteria o tanques de la pista.
-

Una infracció considerada molt greu, serà motiu d’expulsió immediata per part
de l’organització.

-

Els jugadors que descansen es podran esperar a qualsevol dels dos racons de la
seva pròpia pista, i realitzar els canvis sempre sense interrompre una acció
atacant de l’equip rival. Si això es produís se’ls penalitzaria amb falta directa en
contra.

-

-

Criteris de desempat (fase de grups):
o

Resultat entre els equips.

o

Diferència de gols (realitzats/encaixats).

Criteris de desempat (fase final):
o

3 faltes directes per equip, i si segueix l’empat, si un equip marca i
l’altra falla.

-

Un mateix porter/a pot participar en més d’un equip, sempre especificant quin
és l’equip prioritari.

-

Els porters podran actuar com a jugadors, sense poder treure’s en cap cas
qualsevol element de l’equipació.

-

Es podrà canviar el porter per un jugador, en cas d’estar perdent el partit.

-

Només hi pot haver un/dos responsables d’equip (pare)/ entrenador veient el
partit des de la tanca. La resta de pares/familiars/amics s’hauran de situar a la
grada.

-

Quan acabi el partit, s’haurà de saludar a l’equip rival, a l’àrbitre, i a
l’entrenador/responsable contrari.

-

Per un bon desenvolupament del torneig sense retards en els horaris, l’equip
s’haurà de presentar 5 minuts abans de l’hora indicada pel partit. Si un equip es
presenta més de 5 minuts tard de l’hora d’inici, el partit no es jugarà i el
resultat serà de 5-0 per l’equip present a pista.

-

L’organització recomana a tots els jugadors disposar de la fitxa federativa per
utilitzar-la en cas d’accident.

