Estatuts de la FCF

(Actual)

Secció 6ª
De la Lliga Catalana de Futbol Sala
Article 57è.
(...)
5.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i
administració de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives pròpies del futbol sala,
delegades per la Junta Directiva de la FCF, i gestionar el seu funcionament,
de conformitat amb els acords de la Convenció de Clubs de Futbol Sala,
ratificats per l’Assemblea General de la FCF.
Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran nomenats per la
Junta Directiva de la FCF, a proposta del director de la Lliga Catalana de
Futbol Sala.
Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament dels caps
dels Comitès propis de la disciplina de futbol sala (Àrbitres, Entrenadors i
Observadors Federatius), així com la proposició a la Junta Directiva de la FCF
dels membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva
de Futbol Sala.
(...)
(Modificació)
Secció 6ª
De la Lliga Catalana de Futbol Sala
Article 57è.
(...)
5.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i
administració de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives pròpies del futbol sala,
delegades per la Junta Directiva de la FCF, i gestionar el seu funcionament,
de conformitat amb els acords de la Convenció de Clubs de Futbol Sala,
ratificats per l’Assemblea General de la FCF.
Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran nomenats per la
Junta Directiva de la FCF, a proposta del director de la Lliga Catalana de
Futbol Sala.
Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament dels caps
dels Comitès propis de la disciplina de futbol sala (Àrbitres, Entrenadors i
Observadors Federatius), així com la proposició a la Junta Directiva de la FCF
dels membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva
de Futbol Sala.
Entre les seves competències, la Comissió Executiva de Futbol Sala
podrà establir una seu esportiva com a Centre de Tecnificació de l’Àrea
Esportiva de la Lliga Catalana de Futbol Sala pel desenvolupament de
les sessions d’entrenament de les seleccions catalanes de Futbol Sala
de l’FCF.
(...)

Reglament General de la FCF
(Nou)
SECCIÓ 2a.
De la Selecció Catalana de Futbol
Article 199è.
(…)
11.- A la modalitat de Futbol Sala, els jugadors convocats no podran alinearse en cap partit controlat per l’organització federativa en el lapse temporal
de 4 hores, entre l'acabament d'un encontre i l’horari de la convocatòria. En
el cas que un equip amb un jugador convocat, disputi un partit dintre de
l’horari especificat, l’Òrgan competent podrà suspendre el partit. En el cas
d’incompliment d’aquest article, el seu equip o un equip diferent del que
correspon a la seva llicencia dintre del seu club, l’Òrgan competent podrà
determinar l’apertura d’expedient al jugador.
(…)

REGULACIONS MITJANÇANT CIRCULAR DE LA LCFS
Pilota Oficial de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF per la
temporada 2017-2018
Per la temporada 2017-2018, la pilota oficial de la LCFS de la FCF serà de la
marca Munich en els diàmetres 62, 58 i 55 centímetres. Les mesures per
categories s’aplicarà en la mateixa mesura que fins a la present temporada
tal com regula la regla 2 de les Regles de Joc de la Lliga Catalana de Futbol
Sala de l’FCF.
L’aplicació d’aquesta regulació anul·la les regulacions anteriors al que es
refereix a la marca de pilota oficial de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF
sent única i exclusivament la pilota Munich l’oficial per la temporada 20172018 sense la possibilitat de disputar partits amb una altre pilota que no sigui
l’oficial mencionada.
L’aplicació d’aquesta regulació es renovarà tàcitament en les temporades
següents a la mencionada, fins a la comunicació de l’extinció de la seva
aplicació.

Protocol per suspendre partits davant inclemències meteorològiques
Els clubs locals que disposin d’una instal·lació esportiva on les inclemències
meteorològiques puguin fer que el partit no es disputi en el dia i horari fixat
(pistes descobertes o semicobertes), seran responsables de notificar la
incidència sobre la possibilitat o no de la disputa del partit a l’equip visitant
per evitar el seu desplaçament.
El sistema d’intranet haurà de recollir en l’apartat de cada club, la informació
d’una persona responsable amb el nom, telèfon i càrrec, per poder fer la
consulta sobre la viabilitat de la disputa del partit. Així mateix, els
responsables del club local i visitant, seran els interlocutors oficials per fer
aquesta consulta prèvia al partit si escau.
El sistema d’intranet haurà de disposar del medi adient en cada partit, perquè
els responsables de cada club puguin fer les notificacions de manera oficial
quedant registrades les conversacions amb dia i horari d’enviament i de
lectura. Aquestes comunicacions també seran llegides pel col·legiat/s del
partit per estar assabentats de l’acord, havent de presentar-se en la
instal·lació del partit físicament per donar el vistiplau a l’acord de suspensió.
El Col·legiat designat pel partit i un responsable de l’equip local seran els
únics que hauran d’assistir al terreny de joc per la constatació de què el
protocol s’hagi portat a terme correctament.
La constatació de comunicació i acord per part dels dos responsables
mitjançant aquest procediment, serà l’únic medi vàlid per la seva suspensió
definitiva.
Un mal ús d’aquest protocol, podrà derivar en l’aplicació del Codi Disciplinari
de Futbol Sala del Reglament General de la FCF on els Òrgans Jurídics podran
aplicar la pèrdua de partit si aquest supòsit es demostra aquesta mala praxi
o si el col·legiat del partit no observa indicis d’aquesta impossibilitat per la
disputa del partit.
Protocol d’Ètica Esportiva
competicions de la LCFS

entre

clubs

participants

en

les

La LCFS proposa un protocol d’actuació en aquells casos que un club té la
voluntat de disposar dels serveis federatius d’un federat, sigui jugador o
membre de cos tècnic, i que disposi d’una llicéncia federativa en vigor amb
un altre club.
El club interessat haurà de notificar d’aquest interès per correu d’intranet al
club que disposa dels serveis federatius. En aquest correu s’haurà d’explicar
les intencions per fer-se amb els serveis federatius un cop finalitzi la
temporada en vigor. En el cas que el jugador sigui menor d’edat, la notificació
posterior mai podrà fer-se directament amb el jugador, haurà de fer-se amb
els pares o tutors legals.
Protocol per la tramitació d’habilitacions a jugadors i membres de cos
tècnic amb llicència de Nacional per exercir com a monitors.

La LCFS tramitarà una habilitació perquè els jugadors i membres de cos tècnic
amb llicència de Nacional puguin exercir com a monitors en qualsevol equip
participant en les competicions de la LCFS.
Per la concessió d’aquesta habilitació, el tècnic no podrà haver rebut 2 o més
sancions disciplinàries en la totalitat de les seves llicències o habilitacions de
la temporada anterior.
Així mateix, una habilitació ja tramitada, podrà ser retirada si durant la
temporada en curs, acumula 2 o més sancions disciplinàries en la totalitat de
les seves llicéncies o habilitacions.

ACLARIMENT DE PROCEDIMENTS PER PART DE LA LCFS
Protocol per la disputa de partits amistosos
Articles del Reglament General de l’FCF que regulen la disputa dels
partits amistosos i tornejos.
Article 201è.
1.- Caldrà, amb caràcter general, autorització expressa de la FCF, perquè els
clubs, futbolistes, àrbitres o entrenadors que participin o actuïn en
competicions que aquella organitzi puguin fer-ho en altres partits o
campionats diferents d’aquelles, fins i tot de caràcter amistós.
Aquesta autorització queda subordinada, en qualsevol cas, a les exigències
derivades de la celebració dels campionats que hom organitzi i a la
circumstància que en la mateixa data no coincideixi amb una jornada del
calendari oficial.
Així mateix, caldrà per a llur autorització que aquests partits o campionats
siguin dirigits per un àrbitre oficial designat reglamentàriament.
2.- Les autoritzacions podran sol·licitar-se amb cinc dies d’anticipació com a
mínim. Si es tracta de partits entre clubs de diferent Territorial, el termini
mínim de sol·licitud serà de vuit dies i es posarà en coneixement d’ambdues
Federacions Territorials.
3.- Quan es tracti de partits que es projectin entre clubs de la Federació
Catalana de Futbol i estrangers, els primers hauran de sol·licitar l’autorització
de la RFEF, a través de la Federació Catalana de Futbol, havent d’obrar
aquesta sol·licitud en poder de la RFEF, amb una antelació mínima de 25 dies.
4.- La concessió de permisos romandrà subordinada, en tot cas, a
l’autorització que calgui dels organismes superiors i al compliment dels altres
requisits establerts en els Reglaments de la F.I.F.A.
5.- Les persones que participin en partits que no compleixin amb els requisits
establerts al present article quedaran fora de la cobertura de la Mutualitat
prevista a l’article 6è del Reglament de Prestacions de la Mutualitat de
Previsió Social de Futbolistes Espanyols a Prima Fixa, sense perjudici de la
responsabilitat en què puguin incórrer els clubs amb aquesta actuació.
6.- A efectes del que disposa el present article, es considera partit amistós el
que se celebra entre dues entitats diferents.
Article 344è.

1.- Els clubs que celebrin encontres amistosos sense haver sol·licitat el permís
corresponent, seran sancionat amb multa equivalent al cost de l’arbitratge
oficial del partit en qüestió.
2.- Si, donant-se el cas descrit en el punt anterior, el permís per a celebrar
l’encontre hagués estat denegat en el cas d’haver estat sol·licitat, per
qualsevol circumstància relativa al partit o als intervinent en el mateix, els
clubs seran sancionats amb multa equivalent al doble del cost de l’arbitratge
oficial del partit.
3.- Els clubs que celebrin encontres amistosos, malgrat el fet d’haver-los
estat denegat el permís corresponent, seran sancionats amb multa equivalent
al triple del cost de l’arbitratge oficial del partit, sense perjudici de la
indemnització pertinent en favor dels perjudicats que hi pugui haver.
4.- Seran igualment sancionats amb multa de 48,10 a 601,31 aquells clubs
que permetin la participació en partits amistosos de persones que no hagin
formalitzat el seu registre com a federat a la Federació Catalana de Futbol, ni
hagin abonat la quota de la Mutualitat Catalana de Futbolistes que els
correspongui.
Alineació de jugadors/es en entrenaments i partits amistosos.
Circular núm. 13.
Els jugadors que compleixen els requisits de la circular numero 13 de la FCF
i que no disposin de la llicencia federativa en aquell club, tenint llicència en
vigor en un altre club o amb el període de retenció per part del club on es té
la vinculació definitiva, el club que el vulgui fer participar en entrenaments
i/o partits amistosos, haurà de tenir autorització del club que disposa dels
seus drets federatius per correu d’intranet, sent l’única possibilitat perquè el
jugador pugui participar.

