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Resum normativa:
. Títol 7.- ANULACIÓ I/O CANCEL·LACIÓ DE PARTITS, ABSÈNCIA I/O ABANDONAMENT
D’EQUIPS
Art. 1.- En el supòsit que un equip es negués a jugar, no es presentés o abandonés el terreny
de joc sense el consentiment de l’àrbitre durant un partit o, fos responsable de l’anul·lació
d’aquest. El comitè de competició donaria el partit per perdut tal i com s’indica al Títol 7.-Art.
9.- d’aquest reglament, i sancionaria a aquest amb la pèrdua de 2 punts en els campionats que
estigui duent a terme a la Fundació.
Art. 2.- Tots els partits s’hauran de jugar dins de les dates i horaris preestablerts per la
competició.
Art. 3.- Els equips participants no podran demanar l’ajornament o canvi de dates de cap dels
partits
Art. 4.- En cas que per força major hi hagués alguna dificultat o impossibilitat per a disputar un
partit en les dates i/o horaris preestablerts, quedarà exclusivament a criteri del comitè de
competició juntament amb la Fundació, introduir modificacions (no s’acceptaran canvis per
acord dels equips participants a la Competició).
Art. 5.- El comitè de competició tindrà potestat exclusiva juntament amb els òrgans de govern
de la Fundació per anular i/o canviar dates i horaris de partits sempre ho consideri oportú o
necessari.
Art. 6.- En cas de pluja cal que els equips es presentin per disputar el partit, a excepció que el
comitè de competició no dictamina el contrari i informi als delegats dels equips. Serà l’àrbitre.
Art. 7.- Només l’àrbitre, i en últim cas el comitè de competició podrà suspendre un partit,
abans o durant el transcurs del mateix, per nul·les condicions del terreny de joc, inclemències
del temps o qualsevol altre causa justificada.
Art. 8.- Si un partit fos suspès per l’àrbitre i/o delegat de camp per causes alienes als equips un
cop iniciat aquest, el mateix s’haurà de continuar en primera instància, dins de la mateixa
setmana de la suspensió i de no ser possible, en altre data concretada pel comitè de
competició, completant els minuts que faltin per jugar amb el resultat del moment de la
suspensió i segons el que determini el comitè de competició.
Art. 9.- En el supòsit que un partit no es disputi per la incompareixença d’un equip o per falta
de jugadors tal i com s’indica als postulats Títol 7.-Art. 1.-Art. 3.- i Títol 12.-Títol 1.-Art. 3.- del
present reglament, l’equip que no es presenta perdrà el partit per 5 a 0, però si el resultat
d’aquest partit fos determinant per alguna de les classificacions amb trofeu, el comitè de
competició decidirà el resultat més just per a totes les parts implicades.

