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NORMATIVA DE LA LLIGA DE FUTBOLIN FUTBOLINGA I NORMATIVA DEL JOC
Es obligatori durant els partits tenir aquesta normativa a mà per poder-la consultar en cas de dubte.
NORMATIVA DE LA LLIGA

INSCRIPCIÓ
Els equips s'inscriuran a través del full d'inscripció. Qualsevol full d'inscripció incomplet o amb dades falses serà
rebutjat.
El preu de la inscripció és de 180 euros/equip (a càrrec del propietari/s del local i del futbolin) + una fiança de
100 euros (a càrrec dels jugadors) que es retornarà al final de la lliga.
El pagament de la inscripció i la fiança es faran efectius en el moment de formalitzar la inscripció.
La inscripció obliga als bars a no participar durant els 3 anys següents en una altra lliga de futbolín amb una
penalització de 500 euros per a aquells que ho facin.
FIANÇA
Perdran la fiança:
aquells equips que no acabin la lliga
aquells equips que no es presentin a més de 3 partits sense previ avís (mínim24 hores abans)
EQUIPS
Els equips estaran formats per 4 jugadors + 2 reserves.
Els equips poden estar integrats per nois, noies i mixtes.
Els jugadors només podran formar part d'un sol equip.
Cada equip estarà vinculat a un local que disposi de futbolín.
L'organització verificarà la qualitat del futbolín i l'autoritzarà o el rebutjarà. Els futbolins acceptats quedaran
assenyalats amb el vinil oficial de l'organització.
Cada equip tindrà un capità i un segon capità que seran els interlocutors amb l'organització.
GRUPS
Els grups de la lliga estaran formats per un màxim de 10 equips.
CALENDARI

Els equips jugaran dues voltes (anada i tornada) a casa i a fora respectivament. Un total de 18 jornades
(9 a casa + 9 a fora).
El calendari estarà disponible al web www.futbolinga.com
Els campions de cada grup jugaran una lligueta final per determinar el guanyador absolut de la lliga.
Aquesta lligueta es jugarà en un sol dia en un lloc a determinar per l'organització.
ENFRONTAMENTS
Els partits es jugaran a 20 partides de 9 boles cadascuna.
Els jugadors no podran canviar la posició (davanters/defensors) en el transcurs d'una mateixa partida.
Els jugadors hauran de jugar les partides segons la plantilla adjunta a l'acta. Aquesta acta s'haurà de re-
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emplenar abans de cada partit i al final, amb els resultats i la signatura, i tots dos capitans de tots dos
equips n'hauran d'enviar una foto per whatsapp al telèfon de l'organització.
Els enfrontaments no jugats per incompareixença no comunicada es donaran per perduts per 20 a 0. Les
incompareixences s'hauran de comunicar amb una antelació mínima de 24 hores. Només s'acceptaran 3
incompareixences no comunicades al llarg de la fase regular. L'equip que sobrepassi aquest límit quedarà
expulsat de la competició i perdrà la fiança dipositada.
Els enfrontaments es jugaran a les 21:00 dels dijous, podent-se modificar el dia i l'hora sempre dins la
mateixa setmana i a petició dels dos equips enfrontats.
PUNTUACIÓ
Es puntuarà cada partida guanyada amb un punt.
CLASSIFICACIÓ
La classificació es regirà pel número de punts. A cada partit hi haurà 20 punts (20 partides) a repartir
entre els dos equips.
La classificació es podrà consultar al web futbolinga.com on s'actualitzarà setmanalment.
PREMIS
Els guanyadors de cada grup tindran un premi en metàl.lic de 500 euros i un trofeu acreditatiu. Els
guanyadors absoluts de la lliga tindran un premi addicional de 500 euros més (total 1.000 euros) i un
trofeu acreditatiu.
SANCIONS
l'incompliment de les normes de la lliga i/o de les normes del joc comporten sancions segons el tipus
d'incompliment.

NORMATIVA DEL JOC

L'elecció de camp es farà de mutu acord entre els dos equips. Si no hi ha acord es jugaran les primeres
deu partides en un camp i les restants deu partides a l'altre. Per decidir qui tria el costat on començar
s'utilitzarà una moneda.
La sacada de les boles es farà a mig camp tirant-les contra la banda contrària. L'equip que ha rebut el
darrer gol te dret a fer la següent sacada. La primera se sortejarà.
Si una bola surt del camp, la possessió serà per l'equip que hagi encaixat l'últim gol.
Si una bola entra a la porteria i surt a fora rebotada, no es considerarà gol i el joc continuarà.
Si un jugador introdueix la ma al futbolín i toca la bola, la barra, els jugadors o qualsevol part del camp,
es penalitzarà amb un gol en contra.
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Queda expressament prohibit:
Intercanviar la posició dels jugadors durant una partida.
Moure el futbolin.

Els jugadors i propietaris dels locals, en el moment d'efectuar la inscripció, entenen i accepten aquestes
normes i es comprometen a acatar les decisions de l'organització.
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