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Títol 1.- CAMPIONATS DE FUTBOL 7 DISSABTES MATÍ
Art. 1.- La normativa aquí especificada fa referència als punts específics del campionat corresponent
a la COPA de F7 de dissabtes matí organitzats per la Fundació U. R. Laru (en endavant: la
Fundació).
Art. 2.- La resta de normatives es troben al reglament NORMATIVA GENERAL F7.
Art. 3.- El coneixement i acceptació d’aquesta normativa pels equips i els seus integrants, no exclou a
aquests del deure de conèixer i acceptar la NORMATIVA GENERAL F7 per poder participar en aquest
campionat.
Títol 2.- SISTEMA DE LA COMPETICIÓ
Art. 1.- El equips participants formaran un grup segons inscripcions. La competició constarà de dos fases
amb un total de 14 partits.
Art. 2.- PRIMERA FASE, lliga de classificació.
El campionat es disputarà en el sistema lliga a partit únic tots contra tots (11 partits).
SEGONA FASE, FINALS:
Segons classificació es dividiran els equips en 3 grups, Honor (el 4 primers classificats),Primera (del
cinquè al vuitè classificat), Segona (del novè a dotze classificat).
El grup d’honor, jugaran a una volta, tots contra tots.
El grup Primera, jugaran a una volta, tots contra tots.
El grup Segona, jugaran a una volta, tots contra tots.
D’aquesta segona fase sortirà la classificació final dels tres grups.
EL GRUP D’HONOR I PRIMERA TENEN PREFERENCIA PER JUGAR LA SUPERCOPA , CONTRA ELS 8 CLASSIFICATS
DE DISSABTES TARDA.
Art. 3.- La puntuació del campionat serà la següent (primera i segona fase)
a) Partit guanyat 3 punts
b) Partit empatat 1 punt.
c) Partit perdut 0 punts.
Art. 4.- En cas d’empat entre dos equips en la classificació per punts de la PRIMERA FASE s’aplicarà el següent
ordre per decidir el guanyador:
a) Serà guanyador l’equip amb major diferència de gols a favor i en contra, obtinguts en els enfrontaments
directes entre ells.
b) Si persistís l’empat, serà guanyador el de major coeficient general, resultant de RESTAR el total de gols a
favor per el de gols en contra.
c) Si persistís l’empat es resoldria segons la millor classificació del Fair-Play.
d) Si persistís l’empat es resoldria per mitjà de sorteig.
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e) En cas d’empat al acabar la segona fase, es resoldrà a favor del que tingui millor classificació a la
primera fase.
Art. 5.- En cas d’empat entre dos o més equips, si un d’ells hagués estat sancionat per alineació indeguda o
incompareixença es resoldria l’empat a favor del l’altre o altres segons el cas.
Art. 6.- En cas de retirada o expulsió d’un equip durant la primera fase, s’actuarà de la següent manera:
a) Tots els equips que han jugat i que els quedi jugar contra l’equip retirat, guanyaran el partit per 5 a 0
independentment del resultat que hi hagués hagut amb anterioritat. Els gols es repartiran con a
màxim 3 a un jugador i dos a un altre a escollir per l’equip.
Títol 3.- HORARIS DE JOC I CALENDARI
Art. 1.- El campionat es diputarà en 14 jornades.
Art. 2.- Tots els partits es jugaran dissabtes al matí en horari de 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
Art. 3.- El dia i horaris son inapel·lables pels equips.
Art. 4.- El calendari es podrà consultar a la pàgina web de la competició.
Títol 4.- REGLES DE JOC
a) Les regles de jocs corresponent a aquest campionat es regiran en primera instància per les regles
generals de les competicions de F7 organitzades per la Fundació U. R. Laru
b) Tot el que no estigui contemplat en aquest reglament o en la NORMATIVA GENERAL F7 de les
competicions de Futbol 7 organitzades per la Fundació U. R. Laru, quedarà regulat per la reial
Federació Espanyola de Futbol, o en últim cas pel comitè de competició.
Títol 5.- TROFEUS I MEDALLES
Art. 1.- Es concediran trofeus als primers classificats de cada grup, al màxim golejador de la competició, al
porter menys golejat i trofeu al fair-play (equip menys sancionat) de la primera fase.
Art. 2.- Al finalitzar la competició l’equip amb menys puntuació per l’acumulació de targetes serà el guanyador
del FAIR PLAY. Comptant que les targetes grogues tenen un valor de 1 punt, les targetes blaves 3 punts i les
targetes vermelles 5 punts. En cas d’empat seria el comitè de competició qui decidiria el guanyador del trofeu.
El comitè de competició té la potestat d’excloure d’aquet trofeu als equips que no compleixi’m la normativa per
causes greus com, baralles, insults, falta de respecte, etc.
Art. 3.- Els premis es lliuraran en l’acte previst per final de temporada.
Art. 4.- L’organització del torneig no podrà garantir l’entrega dels trofeus 30 dies desprès de l’acte de entrega
dels mateixos.
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