
 
 
 
 
 
 
 

LLIGA DE SOCIS 2017 

NORMATIVA CATEGORIA VETERANS (S) 

 

BASE 1a.- INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL 

a) Concepte: Torneig de futbol de caire social.  

 

b) Modalitat: Futbol-11. 

 

c) On es desenvoluparà:  

Camps de gespa artificial números 5, 8 i 9 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan 

Despí (Barcelona).  

d) Estructura i durada del torneig:  

a. Fase prèvia: Els partits es disputaran als camps citats (punt c) del 19 de juny fins al 29 

de Juny de 2017. 

S’establiran dos grups, Grup ROMA de 4 equips i Grup BERLÍN de 4 equips per realitzar 

la competició: 

                                GRUP ROMA: V-1, V-2, V-3 i V-4. 

                                GRUP BERLÍN: V-5, V-6, V-7 y V-8. 

Cada grup disputarà una lligueta d’on sortiran els emparellaments de quarts de final a 

disputar en la Ciutat Esportiva, Els equips es classifiquen per partits de quarts de final 

Fase Final: comprèn els partits de quarts de final, semifinals i final. Els quarts de final  

es disputaran als camps citats (punt c) el dia 28 de Juny. Les semifinals i finals el 

dissabte 1 de Juliol al Camp Nou, sempre que causes de força major alienes al Club no 

ho impedeixin: en aquest supòsit, el Club fixaria una nova data. 

A les semifinals hi accedeixen 4 equips, que son els guanyadors als quarts de final.  

Els emparellaments de els quarts de final quedaran de la manera següent: 

El primer del grup ROMA contra el quart del grups BERLÍN 

El segon del grup ROMA contra el tercer del grup BERLÍN 



 
 
 
 
 
 
 
                               El tercer del grup ROMA contra el segon del grup BERLÍN 

El quart del grup ROMA contra el primer del grup BERLÍN 

 El desenvolupament es farà segons el quadre següent: 

 

 

En cas d’empat a punts dins del mateix grup en la classificació per una de les places, l’ordre es decidirà 

com s’indica a continuació: 

1. Equip guanyador entre els enfrontaments de la Lliga entre equips implicats del mateix 

grup. 

2. Equip que tingui millor diferència de gols a favor. 

3. Equip que tingui més gols a favor. 

4. Per sorteig. 

En cas d’empat a les eliminatòries, el desempat es realitzarà mitjançant una tanda de penals (tres 

llançaments), i si continua l’empat, joc decisiu en llançaments de tandes d’un penal. 



 
 
 
 
 
 
 
 

e) Estructura dels partits i durada: 

 Els partits es dividiran en dues (2) parts.  

 La durada de cada part serà de vint-i-cinc minuts (25 min). 

 

f) Qui pot participar-hi: 

 Socis categoria veterans (nascuts el 1976 o abans).  

 Carnet de compromís (nascuts el 1976 o abans). 

 En la Categoria de “Veterà” s’acceptarà jugadors nascuts entre el any 1977 i 1979 

sempre i quant el número de persones d’aquesta franja d’edat no superi en cap cas el 

numero de 5 jugadors.  

 

g) El torneig estarà format per: 

 (8) equips 

 En dos (2) grups, grup ROMA de [4] equips i grup BERLÍN de (4) equips 

 

h) Modalitat d’inscripció:  

 Individual. 

 Per equips amb un mínim recomanat de divuit (18). 

 

i) Forma d’inscripció: Online, a través del formulari a la web del club en l’apartat de socis. 

 

j) Període d’inscripció: fins al 14 de juny del 2017. 

 

k) Indumentària: L’organització facilitarà cada dia la samarreta del FCB (primer o segon equipament) i 

la resta de l’equipament l’hauran de portar els participants.  

 

l) Identificació i acreditacions: Els participants s’hauran d’acreditar amb el DNI, passaport, carnet de 

conduir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Base 2a.- EMPARELLAMENTS. Grups: 

                                GRUP ROMA: V-1, V-2, V-3 i V-4. 

                                GRUP BERLÍN: V-5, V-6, V-7 i V-8. 

 

Base 3a.- ESTRUCTURA DEL TORNEIG. 

 

a) El primer dia de competició, cada equip s’haurà de presentar a l’entrada de la instal·lació en què es 

disputi el matx, una hora (1 h) abans del començament d’aquest:   

Els camps de gespa artificial de la Ciutat Esportiva Joan Gamper: Onze de Setembre, s/n, Sant Joan 

Despí. 

 

b) Pel que fa a la resta de partits que es disputin en el marc del torneig, serà necessari arribar-hi 

trenta minuts (30 min) abans del seu inici per tal que els participants i integrants de cada equip 

puguin identificar-se, acreditar-se i equipar-se. 

 

c) El marge de temps per donar inici a un matx, serà de cinc minuts (5 min) després de l’hora fixada 

per ser disputat, als efectes de facilitar que tots els integrants de cada equip (sent necessari un 

mínim de set (7) jugadors), estiguin presents i alineats.  

 

En el supòsit que es presentés un equip sense el mínim de set (7) jugadors incomplint per tant 

l’anteriorment exposat, el partit es donarà per disputat, amb un resultat de 3-0 a favor de l’equip 

complidor i en contra de l’incomplidor.  

 

És obligatori presentar-se per jugar un enfrontament encara que s’estigui o no s’estigui classificat, 

per tal de no adulterar la competició.  En cas de no presentar-se un equip es considerarà que ha 

perdut el partit i a més se li restaran tres punts. 

 



 
 
 
 
 
 
 
BASE 4a.- REGLAMENT. 

a) La Lliga de Socis 2017 es basa en el reglament de competició i de joc de la Federació Catalana de 

Futbol, a excepció del que s’indica a continuació:  

 

 Les targetes amb què es sancioni un equip durant un partit, no s’acumulen per als 

partits que aquest disputi posteriorment en el marc d’aquest torneig. 

 

 En cas d’expulsió directa d’un jugador, aquest NO podrà jugar el partit següent.  

 

 Es pot realitzar un nombre il·limitat de canvis, sempre que s’obtingui el consentiment 

de l’àrbitre. 

 

 Tenint en compte el desenvolupament de la competició, la durada dels partits amb 
numero il·limitat de canvis de jugadors, els partits d’un mateix equip es podria jugar 
inclòs en una mateixa jornada. 

 

4.1. Identificació i acreditació. 

 

a) Tots i cadascun dels membres dels equips participants al torneig, abans de l’inici de cadascun dels 

partits en què participi l’equip al qual estiguin adscrits durant el torneig, sempre i en tot cas, 

hauran d’identificar-se, acreditar-se i dur la indumentària reglamentària. En cas contrari NO podran 

participar en el partit que correspongui. Als efectes anteriors, caldrà que aportin i exhibeixin a 

requeriment del CLUB:   

 

 Qualsevol document oficial que permeti acreditar-ne la identitat (DNI, passaport, NIE, 

carnet de conduir, etc.).  

 

b) L’Organització tindrà a la seva disposició i poder el llistat de tots els socis inscrits a la Lliga de socis i 

que tenen dret a participar en la competició. 

 



 
 
 
 
 
 
 
c) En el cas de donar-se algun dels supòsits que es detallaran a continuació, i es detecti abans o 

durant la competició, el CLUB es reserva el dret a no autoritzar la participació de l’interessat en el 

torneig: 

 

 En el cas que en el formulari d’inscripció existeixi error en les dades dels socis, de 

forma que no sigui possible la identificació d’aquests. A tals efectes, el FC BARCELONA 

quedarà exempt de qualsevol responsabilitat, atès que els interessats són els únics 

responsables a tots els efectes de la correcció i veracitat de les dades que fan constar 

al formulari esmentat. 

 

 Suplantació de la identitat de qualsevol dels participants, ja sigui capità o jugador.  

 

 

4.2. Equipació. 

 

a) La indumentària bàsica recomanada per participar en el torneig estarà formada per: 

 

 1 samarreta del FCBARCELONA, que el Club facilitarà als participants en el moment de 

la seva identificació. 

 Pantalons curts 

 Mitges 

 Botes de futbol multitac 

 

b) Finalitzat el procés d’identificació i acreditació, les persones designades pel CLUB lliuraran als 

participants una samarreta del FC BARCELONA, que serà l’única que es considerarà oficial i/o 

autoritzada per participar. Aquesta samarreta serà diferent en cada partit. La resta d’equipament, 

pantalons, complements, etc. aniran a càrrec de cadascun dels participants.  

 

c) A la finalització de cada partit les samarretes esmentades anteriorment hauran de dipositar-se en 

uns cubells o bosses que facilitarà el personal designat pel FC BARCELONA a tals efectes, i que es 



 
 
 
 
 
 
 

trobaran al vestidor perquè puguin ser rentades per a la propera sessió de partits. Un cop s’hagin 

recollit totes les samarretes, el capità les haurà de portar al punt d’informació de l’organització 

(CARPA ORGANITZACIÓ). Un cop els organitzadors comprovin i revisin les samarretes entregades 

es facilitaran els documents acreditatius dels participants. 

 

 

4.3. Figura de capità d’equip. 

 

a) Cada equip haurà de nomenar un capità.  

 

b) Aquest, a més, assumirà la responsabilitat en nom i representació de l’equip de ser l’únic 

interlocutor amb el CLUB, per transmetre qualsevol consulta, aclariment, interpretació, dubte, 

proposta, reclamació, etc., relacionada amb el torneig Lliga de Socis.  

 

c) Qualsevol altra persona que no sigui el capità de l’equip no serà reconeguda com a interlocutora de 

l’equip i per tant qualsevol actuació que efectuï o intenti efectuar amb el FC BARCELONA, en nom i 

representació de l’equip, s’entendrà com no efectuada, i no serà vàlida a cap efecte.  

 

d) El capità és l’encarregat de retornar a l’organització la totalitat de les samarretes del seu equip un 

cop finalitzat el partit. El capità les haurà de portar al punt d’informació de l’organització (CARPA). 

Un cop els organitzadors comprovin les samarretes es facilitaran els documents acreditatius dels 

participants. 

 

 

4.4. Dubtes sobre la veracitat de la identitat dels participants. 

 

a) En el cas de dubtar sobre la veracitat de la identitat d’un o més jugadors (inclòs el capità) de l’equip 

rival, s’haurà d’efectuar una reclamació a l’Organització perquè es comprovi aquesta, i únicament 

podrà ser efectuada:  



 
 
 
 
 
 
 

 

 A requeriment de part efectuada pel capità de l’altre equip, abans de l’inici del partit 

en qüestió o la primera participació del jugador objecte de la reclamació.  La 

reclamació efectuada en qualsevol altre moment es tindrà per no efectuada, i no serà 

vàlida a cap efecte.  

 

 Abans del començament del partit en el camp de joc es farà revisió dels equips per 

evitar possibles suplantacions de jugadors.  

 

 Pel FC BARCELONA en qualsevol moment, és a dir, abans, durant o després del partit 

que correspongui.  

 

b) Als efectes anteriors, el partit se suspèn fins que es realitzi la verificació.  

 

c) Feta la verificació que correspongui, si es confirma que una persona no inscrita al torneig, i per 

tant, no autoritzada a participar, ha suplantat algun jugador que estigui inscrit (inclòs el capità) o 

estigui participant sense estar inscrit i pertànyer a aquest equip, ja sigui per voluntat pròpia o 

induït per tercers participants, comportarà: 

 

 La seva automàtica expulsió del torneig.  

Donar el partit per disputat, amb un resultat de 3-0 a favor de l’equip no infractor i en contra 

de l’equip infractor amb independència del resultat que s’estigui produint en el moment que es 

detecti la suplantació.  

 

d) Qualsevol circumstància que no hagi quedat reflectida és competència exclusiva dels responsables 

de l’organització i del Comitè de Competició del FC BARCELONA i les seves decisions seran últimes 

i inapel·lables, i es reservaran el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar segons els criteris i/o 

necessitats. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Base 5a.- PREMIS.  

 

5.1. Millor equip. 

 

a) Els equips guanyadors de les finals que es disputin al Camp Nou de categoria sènior rebran un 

trofeu (Copa) i cada jugador rebrà una medalla de reconeixement.  

 

5.2. Trofeu Messi com a màxim golejador  (Premi individual) 

 

b) La Lliga de Futbol de Socis 2017 també tindrà el trofeu al màxim golejador. Es comptabilitzaran tots 

els partits de la competició, inclosa la final. 

 

5.3. Trofeu Ramallets al porter menys golejat (Premi individual) 

 

c) La Lliga de Futbol de Socis 2017 també tindrà el trofeu al porter menys golejat. Es comptabilitzaran 

tots els partits de la competició, inclosa la final. 

a. S’entregarà el trofeu Antoni Ramallets al porter de l’equip menys golejat, en relació 

amb el nombre de partits jugats i gols rebuts durant tot el torneig. 

b. En cas d’empat d’equips menys golejats es tindrà en compte l’equip que hagi accedit a 

més eliminatòries. 

c. En cas de persistir l’empat, es tindrà en compte el nombre de targetes de cada equip. 

d. L’última decisió sempre la tindrà l’organització de la Lliga de Socis 2017. 

 

 

Base 6a.- ALTRES TEMES D’INTERÈS. 

 



 
 
 
 
 
 
 
a) Es recomana no deixar cap pertinença de valor al vestidor, atès que aquests no queden tancats i 

l’Organització no es fa responsable de les pertinences que s’hi dipositin. 

 

b) Els partits es jugaran als camps de gespa artificial. Us recomanem les botes multitac, tot i que 

podeu jugar amb el calçat esportiu que desitgeu. Es recomana escalfar abans de començar el partit. 

 

c) Us informem que no es pot aparcar cap vehicle al recinte de la Ciutat Esportiva. Per aquest motiu 

us recomanem estacionar els vostres vehicles a les places de pàrquing que hi ha situades a 

l’exterior. Podeu consultar el web de la Lliga de Socis per completar la informació. 

 

d) Podeu venir amb acompanyants que vulguin gaudir del vostre joc, però els familiars i amics dels 

jugadors que vulguin veure els partits no poden estar dins del recinte del terreny de joc. Es prega 

que facin un bon ús de les instal·lacions per al bon funcionament del torneig. Preguem no trepitjar 

la gespa dels camps de futbol i no està permesa l’entrada de pilotes a l’Estadi. 

 

OBSERVACIÓ DE NORMES  

 

La participació dels socis a la Lliga de futbol per a socis comporta l’acceptació i compliment: 

 

a) Dels principis i valors del FC BARCELONA. 

 

b) Les normes i reglamentacions de la Lliga de Futbol per a Socis 2017 en general, i de qualsevol de les 

activitats que d’aquest es derivin (p.e. regles del joc i de competició, joc net, etc.). 

 

c) Les instruccions i decisions preses pel FC BARCELONA en qualitat d’organitzador de la Lliga de 

Futbol de Socis 2017, així la de qualsevol persona física i/o jurídica a qui el FC BARCELONA designi 

i/o delegui la seva gestió, coordinació, i/o d’altres que puguin estar vinculades a la seva 

implementació, desenvolupament i execució.  

 



 
 
 
 
 
 
 
d) La total i absoluta prohibició del consum de begudes alcohòliques i tabac per part dels socis 

participants, a l’interior de les instal·lacions on es duran a terme les diferents activitats 

programades per al desenvolupament de la Lliga de Futbol de Socis 2017.  

 

e) Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions en què es duguin a terme qualsevol de les activitats 

esportives integrades a la Lliga de Futbol de Socis 2017.  

 

f) Respectar i complir el disposat al Reglament per a la prevenció de la violència en espectacles 

esportius i les causes que impedeixen l’accés a recintes esportius, tals com (i) la introducció de 

begudes alcohòliques, armes i instruments susceptibles d’ésser utilitzats com a bengales, focs 

d’artifici o objectes anàlegs; (ii) la introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o 

llegendes que impliquin incitació a la violència; (iii) trobar-se sota els efectes de begudes 

alcohòliques, estupefaents, psicotròpics estimulants o substàncies anàlogues.  

 

g) L’incompliment per part dels participants de qualsevol de les instruccions, obligacions i 

prohibicions establertes tant pel FC BARCELONA, com per la normativa que regula la prevenció de 

la violència en espectacles esportius, comportarà l’automàtica EXPULSIÓ I EXCLUSIÓ de la Lliga de 

Futbol per a Socis 2017, així com l’assumpció per part dels autors de les conseqüències de les 

infraccions i sancions legals en les que puguin incórrer. 

 

h)     Tots el jugadors han d’estar adherits a un sol equip, sigui de la categoria de veterans o de sèniors    

(mai cap jugador podrà jugar en dos equips encara que sigui de diferents categories). 

Som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, 

 

Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) 

a/e: lligadesocis2017@fcbarcelona.cat 

Telèfon: 902 1899 00 / Fax: 93 496 37 9 

 

 


