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1.INTRODUCCIÓ al REGLAMENT
El Torneig de Veterans, és una Competició estrictament privada que organitza
l’Associació de Futbol de Veterans Vallès Maresme i, per tant, les seves normes
disciplinàries, no se sotmeten com a tals a la Normativa estatal ni Autonòmica en
matèria d’esport, ni a la normativa que en aquesta pugui aprobar la RFEF o la FCF,
per la qual cosa, les sancions imposades, només podran ser recorregudes en l’àmibt
de la Organització del Torneig.

L’Òrgan disciplinari competent per a la imposició de Sancions que preveu aquest codi
disciplinari, serà el Comitè de Competició propi del Torneig. Les resolucions del qual
no podran ser objecte de recurs.

Atès la gran varietat de fets que es poden produir durant el transcurs del torneig, el
Comitè de Competició té la potestat de sancionar, segons el seu criteri, tots aquells
comportaments que consideri antiesportius i contraris als principis de tolerancia i
respescte que han de regir en un campionat amistós com és el Torneig de l’Associació
de Futbol Veterans Vallès Maresme.

Al tractar-se d’un torneig de veterans, no es tolerarà sota cap concepte, la duresa en el
joc, l’insult, l’agressió, així com l’intent d’agressió i la desconsideració tant àls àrbitres
com entre els jugadors, com vers altres participants i, fins i tot, el públic.

El jugador expulsat tres cops amb vermella directa per insults, menyspreu i/o intent
d´agressió (o agressió) será expulsat pel que resta de Torneig i la següent temporada.
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2. ARTICLES i SANCIONS
Article núm. 1
Sobre les Targetes:
a) Quan un jugador sigui expulsat per doble amonestació, serà
sancionat amb 1 partit.
b) Seran sancionats els jugadors per acomulació de targetes grogues
de la següent manera:
• 1r Cicle. Acomulació de 5 Amonestacions, 1 partit de sanció.
• 2n Cicle. Acomulació de 4 Amonestacions, 1 partit de sanció.
c) Els delegats, tècnics o jugadors expulsats, s’hauran d’adreçar
directament als vestuaris. Mai, podran quedar-se a la banqueta a
veure el partit. La falta de compliment d’aquesta obligació, serà
objecte de sanció d’entre 1 i 3 partits, que se li sumaran a la sanció
per la mateixa tarjeta vermella mostrada prèviament.
d) Els delegats, tècnics o jugadors expulsats amb targeta vermella
directa, han se saber amb seguretat, que com a mínim seran
sancionats amb 1 partit de suspensió, restant a la espera la
resposta del Comitè de Competició.
e) La doble amonestació, l´acumulació de targetes i la targeta vermella
per accions de joc no seran objecte de recurs, ja que aquest Comitè
de Competició no rearbitrarà els partits al no disposar dels mitjants
oportuns per fer-ho.
f) El jugador expulsat amb vermella dirceta per ocasió manifesta de
gol sensa agresió, será expulsat del partit però un cop finalitzat
l´àrbitre farà constar a l´acta com a tarjeta groga, especificant el
motiu tal com es va acordar en asamblea 2018.
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Article núm. 2
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Seran sancionats amb suspensió d’entre 1 a 3 partits:
El fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar a un altre, sempre que no
constitueixi falta més greu.
El fet de provocar a algú contra un altre, sense que es consumeixi el propòsit.
Si ho aconseguís, es castigarà com a inducció, imposant-se al culpable, la
mateixa sanció que a l’autor material del fet.
El fet de protestar de forma ostensible o insistent a l’àrbitre, sempre que no
constitueixi una falta més greu.
El fet de comportar-se de manera violenta arran del joc o com a
conseqüència directa d’algun episodi del mateix, sempre que l’acció origini
risc, però no es produeixen conseqüències danyoses o lesives.
El fet de no dirigir-se als vestuaris un cop expulsat, sense possibilitat de
presenciar el partit des de la gradería.
Menyspreu a l´àrbitre.

Article núm. 3
Seran sancionats amb suspensió d’entre 2 a 5 partits:
3.1. El jugador que intervingui en qualsevol fase del joc amb risc evident o perill
notori per a un altre jugador.
3.2. El jugador que disputi la pilota intencionadament amb mitjans o procediments
violents que atemptin de manera directa a la integritat d’un altre jugador.
3.3. El jugador que protesti airada i ostensiblement a l’àrbitre, qualsevol de les
seves decisions o posi en dubte públicament sobre el camp la seva autoritat.

Article núm. 4
Seran sancionats amb suspensió d’entre 4 a 7 partits:
4.1. El jugador que amenaci, insulti o provoqui a un altre jugador, amb paraules o
gestos, que indueixi a danyar a un tercer.
4.2. Insultar o Ofendre a l’Àrbitre.
4.3. Insultar o Ofendre als espectadors provocant altercats.
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4.4. Si l’agresió fos recíproca i repetida, s’entendrà que són agressors els que hi
intervinguin.

Article núm. 5
Seran sancionats amb suspensió d’entre 8 a 10 partits:
5.1. Amenaçar, coaccionar, agafar o empènyer a l’àrbitre o als delegats dels
equips.
5.2. Intent agresió.

Article núm. 6
Seran sancionats amb suspensió del campionat:
6.1. El jugador que agredeixi o lesioni a un contrari mitjançant una agresió sense
disputa de la pilota o sense que aquesta es trobi en joc.
6.2. L’equip que provoqui altercats tipus baralles, pot ser expulsat o sancionat
amb perdua del partit, 6 punts de sanció i multa.

Article núm. 7
La Junta Directiva no podrà anular en cap cas, el resultat d’un partit, llevat
quant havent sigut interromput per incidències greus. Podría acordar la
repetició del partit o, en el cas, donar-lo per perdut a l’equip infractor.

Article núm. 8
Qualsevol jugador, entrenador o delegat que agredeixi a un àrbitre, serà
expulsat de manera definitiva de l’Associació, sense possibilitat de poder
tornar-hi en un futur.
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Article núm. 9
La Junta Directiva o el Comitè de Competició, resoldrà amb caràcter general,
sobre les incidències ocurregudes en ocasió i a conseqüència del propi joc,
apreciant les proves segons el seu lleial saber i entendre. Els elements per
emètre el veredicte, seran els següents:
• L’Acta del partit com a document necessari.
• L’Informe del Delegat de l’Associació, sempre que sigui el cas.
• Informes verbals o escrits que en el seu cas es presentin.
• Qualsevol altre testimoni que el seu valor provatori s’apreciés
discretament.

Article núm. 10
Si la Junta Directiva o el Comitè de Competició estimés que els elements de
prova de l’article anterior es refereixen no fossin suficients per emètre el seu
veredicte, incoarà un expedient amb caràcter d’urgència. Sense prejudici del
que en el mateix resulti, podria acordar al iniciar-lo, les suspensions
provisionals de qualsevol de les persones sotmeses a sancionar.

Article núm. 11
A la finalització de cada Campionat, s’entregaran els trofeus als equips millor
classificats, com a mínim, als tres primers de cada categoria.

Article núm. 12
Relacionat amb les Fitxes dels Tècnics a la Banqueta, tal i com s’indica a
l’Article 8 de la Normativa de l’Associació (Document també penjat a la
página web de l’Associació), s’estipularà el següent procediment sempre i
quan la persona en qüestió NO DISPSOSI DE LA FITXA corresponent:
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1r pas: L’àrbitre li demanarà a la persona en qüestió el seu DNI original i en
farà constància a l’Acta del fet. Seguidament, l’informarà de què té de termini
fins el següent dimecres a les 12.00h per regularitzar-la oficialment.
2n pas: En el cas que l’equip infractor no es posi en contacte amb
l’Associació dins el termini estipulat al 1r pas, s’el trucarà per comunicar-li la
retirada de 3 punts de la classificació cada jornada, fins a un màxim de 3
consecutives.
3r pas: Un cop transcorregudes les 3 setmanes consecutives estipulades a
l’apartat anterior, l’Associació en prendria mesures més dràstiques per vetllar
pel bon funcionament del Campionat.

Article núm. 13
L’equip que causi aldarulls i el partit sigui suspès per culpa seva, se li donarà
el partit per perdut per 1 a 0 si en el moment de la suspensió el partit estava
en empat o guanyant l’infractor. Si en el moment de la suspensió l’equip
infractor perdia, el resultat provisional seria el definitiu.

Article núm. 14
Qualsevol altre cas no previst en aquest Reglament Sancionador, quedarà
sota la jurisdicció de la Junta Directiva i el Comitè de Competició, tenint en
compte que les seves decisions seran inapelables.

Article núm.15
La reincidència en comportaments antiesportius es tindrà en compte per part
del Comitè de Competició a l´hora d´aplicar les sancions com a circumstància
agreugant a l´hora de graduar les sancions.

Article núm.16
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També es considerarà com a agreujant, si el comportament reprobable està
relacionat amb l´origen racial, ètnic, geogràfic o social, la seva religió o
orientació sexual del subjecte passiu.

Article núm.17
Sobre les irregularitats Documentals i alineacions indegudes:
1) La falsificació de fitxes serà sancionada amb la retirada de l’equip del
campionat.
2) El jugador que participi sense fitxa, o sense dni o estant sancionat, es
considerarà alineació indeguda i, implicarà la sanció per l´equip de la
pèrdua del partit per 3-0 i la pèrdua de tres punts en la taula de la
classificació. El jugador tindrà una sanció de tres partits al igual que el
Delegat.
3) Es considerarà com alineació d´un futbolista, el fet que hagi participat
activament en un partit.

Article núm.18
Sobre les cautelars:
Per demanar una suspensió cautelar d´un jugador, a d´haver estat sancionat
per dobla groga o acumulació de targetes, la cautelar nomès es podrá demanar si el seu
equip no son mès de 13 jugadors i en aquet cas, sempra es farà la sanciò la jornada
següent, segons acord asamblea 2019.

Article núm.19
APLICACIÓ SANCIONS I RECURSOS
•

El Comitè de Competició sempre es regirà a l’hora
de dictar les seves
resolucions per les actes arbitrals, estiguin signades
o no pels delegats, aplicant les
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penalitzacions que contemplen aquest quadre de
sancions. Tanmateix, si el Comitè
de Competició detecta algun error o anomalia a l’hora
d’aplicar la normativa
disciplinària (no sobre les regles del joc) per part de
l’àrbitre en el contingut de
l’acta podrà fer la corresponent rectificació que serà
comunicada als delegats
d’ambdós equips, sense que aquest fet pugui ser
objecte de recurs.
* Tots els delegats podran al·legar davant el Comitè
de Competició, per escrit, el
que creguin convenient en relació a les actuacions
arbitrals. Així mateix, aquestes al·legacions es
podran fer conjuntament amb altres equips. Serà el
Comitè de
Competició qui decidirà si s’ha d’aplicar algun tipus
de sanció a l’àrbitre qüestionat.
Les resolucions del Comitè de Competició resultaran
en tot cas motivades i podran
ser recorregudes en reposició davant del mateix
òrgan en el termini de dos dies
des de la seva notificació.
Les notificacions de les resolucions a jugadors,
entrenadors i delegats es faran a
través dels delegats o de la pàgina web oficial del
torneig. Essent ambdós sistemes
vàlids a tots els efectes.
* Quan per motius disciplinaris greus l’organització
decideixi l’expulsió d’un
equip participant, aquest fet no determinarà que en la
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temporada següent aquest
mateix equip no pugui tornar a participar en la
competició si presenta jugadors
diferents dels que formaven part de la plantilla en el
moment de l’expulsió. En
aquests supòsits l’equip com a tal podrà ser
rehabilitat per part de l’organització i si
ho creu convenient autoritzarà la seva participació en
el torneig. En el supòsit que
aquest equip presenti algun jugador o jugadors que
formaven part de la plantilla
expulsada serà l’organització qui valorarà en cada
cas si autoritza o no la seva
participació.

A 24 d’octubre del 2018 s’amplia la introducció al reglament, aixi com
l´apartat e) de l´article nº1 i s´afageix l´article 15, 16 i 17.
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Vilassar de Mar a 24 d´octubre del 2018
A 01/01/2020 s´amplia la introducción al reglament, amb l´Article nº18 i
l´apartat f) de l´Article nº1.
Vilassar de Mar a 01 de Gener del 2020
A 20/10/2021 i aprobat en les 3 reunions d’equips del setembre del 2021, es
modifica article nº4 , nº 6, nº17 i s’afageix el numero 19.
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