Lliga Territorial de Futbol Sala
Comarques Gironines

Temporada 2019-2020
Categories convocades:

PRIMERA GIRONINA MIXTA
PREFERENT MIXTA
PROMOCIÓ MIXTA

ORGANITZA:

Club Atletisme Garrotxa
Fundació Astres
Fundació MAP

COL·LABORA:

AMB EL SUPORT DE:

Fundació Ramon Noguera
Fundació els Joncs
Junts i Endavant – CE Banyoles
UE Figueres

NORMATIVA TÈCNICA

1.- Categories convocades
Primera gironina – Esportistes amb major grau d’autonomia
Preferent mixta – Esportistes amb grau intermedi d’autonomia
Promoció mixta – Esportistes amb menor grau d’autonomia
2.- Condicions de participació
La lliga va adreçada a entitats de la demarcació de Girona amb esportistes majors de 16 anys de gènere
masculí o femení amb discapacitat.
Totes les entitats han d’estar en possessió de l’assegurança d’accident per esportistes i tècnics que obliga
el Reial decret 58/2010 de 4 de maig, el qual a l’article 149, detalla que les entitats públiques o privades que

organitzin activitats físiques o esportives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai
en què es realitzin, hauran d’exigir a totes les persones que hi participin la llicència esportiva corresponent a
l’activitat.
3.- Aspectes tècnics
a) Sistema de competició i reglament de joc
El sistema de competició serà de lliga regular a doble volta durant les 6 primeres jornades.
Es farà una tercera volta, on el primer classificat de preferent i de promoció pujaran de categoria i
l’últim de primera gironina i preferent baixaran de categoria.
L’última jornada serà una final entre el 1r i 2n classificat de cada grup i el 3r i 4t.
S’utilitzarà el reglament de joc corresponent a la Federació Catalana de Futbol Sala del curs 19-20.
Els partits guanyats faran sumar 3 punts, els empatats 2 i els perduts 1.
b) Confecció d’equips
La inscripció d’un equip a la categoria promoció, preferent o primera gironina és decisió del tècnic
responsable de l’equip.
c) Confecció d’horaris
El dilluns de la setmana abans de cada jornada, l’entitat organitzadora enviarà la proposta horària i hi haurà
temps fins al divendres de la setmana abans per demanar canvis.
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d) Jornades
Jornada

Data

Entitat

Seu

1a jornada “pretemporada”

13 Octubre 2019

Club Atletisme Garrotxa

Olot

1a jornada Lliga

27 octubre 2019

Fundació JONCS

Sant Julià de
Ramis

2a jornada Lliga

24 novembre

Junts i Endavant – CEBanyoles

Banyoles

3a jornada Lliga

15 desembre

Fundació MAP

Ripoll

4a jornada Lliga

12 gener

UE Figueres

Figueres

5a jornada Lliga

26 gener

Fundació Ramon Noguera

Girona

6a jornada Lliga

9 febrer

Club Atletisme Garrotxa

Garrotxa

7a jornada Lliga

15 març

Fundació Astres

Girona

MIC Integra

10 abril

8a jornada Lliga

19 abril

9a jornada Lliga

24 maig

Fundació Ramon Noguera

Castelló
d’Empúries
Girona

Torneig Jocs Emporion

17 maig

Alt Empordà

10a jornada Lliga

7 juny

Junts i Endavant – CEBanyoles

Banyoles

e) Inscripcions i terminis
Les inscripcions es tramitaran a través del Consell Esportiu d’origen fent entrega del formulari
d’inscripció abans del divendres 4 d’octubre.
Es permetran noves incorporacions d’esportistes als equips un cop iniciada la Lliga que s’hauran de
comunicar al mateix Consell Esportiu d’origen.
4.- Aspectes econòmics
El preu de la inscripció està subvencionat al 100%.
El preu de l’assegurança d’accidents serà de 16,00 € per a qualsevol jugador/a i de 20,00 € pel tècnic.
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5.- Classificacions i guardons
Durant la celebració de l’última jornada de la Lliga Territorial de futbol sala per a persones amb
discapacitat, es faran els següents reconeixements:
- Trofeu als 3 primers classificats de cada categoria
- Reconeixement a l’equip menys golejat
- Reconeixement al màxim golejador
- Guardó Valors en Acció

DOSSIER LLIGA TERRITORIAL FUTBOL SALA 19-20

