DOCUMENTACIO
L’alta es serà efectiva a la setmana de presentació dels papers.
No es donaran fitxes en mà als llocs de competició.
Cap jugador podrà jugar sense tenir la documentació correcta i per tant la
fitxa al seu poder i tampoc cap entrenador i/o delegat sense llicència podrà
seure a la banqueta.
En cas de no presentació de les fitxes ( per oblit o altres causes indeterminades
) s’han de presentar documents amb foto que acreditin la identitat dels
jugadors i entrenadors i/o delegats i com a molt tard el dimarts següent a la
jornada presentar a les oficines de Mundet . En cas de no fer-ho el partit es
donarà com a perdut sense perjudici d’altres sancions que pugui determinar el
Comitè de Competició.
Si el motiu de la no presentació de les fitxes es per perduda o desaparició es
presenten els documents de identitat requerits i es demanarà una copia de les
fitxes a administració de Gran Via.
NORMATIVA ESPORTIVA
El desconeixement de la normativa no pot ser al·legat com a justificant
d’incompliment de la mateixa.
Els entrenadors o delegats hauran de signar l’acta abans del inici del partit, si
després volen afegir qualsevol comentari o anotació a l’acta ho poden fer en
un full annex.
Recordeu que tal com diu la normativa federativa, s’han de presentar al inici
del partit les fitxes dels jugadors i dels entrenadors / delegats a la taula sense
necessitat de demanar-les.
A l’acta del partit han de constar tots els jugadors que jugaran aquell partit,
encara que no siguin presents al inici del mateix.
Els equips participants han de dur obligatòriament dorsal.

DATES I HORARIS
Respecte a l’aplaçament de partits o canvis , ha d’haver-hi primer la
comunicació entre els equips implicats i desprès es comunicarà la resolució a
la Federació ACELL. En el cas que no hi hagi acord, serà la Federació que farà
d’intermediari entre ambdós per arribar a una entesa o prendre d’ofici les
mesures adients i podrà marcar una data per la celebració del partit
Aquesta nova data marcada per la Federació-Acell serà inamovible.
TEMPS DE PRESENTACIO
Arribeu amb temps suficient per jugar els partits, el retard comporta molts
problemes d’organització.
El temps de espera es de 5 minuts, un cop passat aquest temps, si l’equip no es
troba a pista amb els jugadors suficients per jugar el partit es donarà com a
perdut amb un resultat de 20 – 0.
CANVIS DE CATEGORIA
Els clubs que tingueu equips en diferents categories, podeu fer ús del dret de
pujar jugadors de categoria inferior a una superior fins un màxim de tres
vegades. A partir d’aquesta el jugador formarà part de l’equip de categoria
superior.
No poden jugar a la mateixa jornada en dos categories diferents . Si es donés
el cas, es donaran els dos partits per perduts sense perjudici d’altres sancions.
CANVIS DE JUGADORS D’EQUIPS
Un jugador no podrà competir en un altra equip a la mateixa competició
(encara que sigui en una divisió diferent), dins de la mateixa temporada.
S’entenen com a excepcions a aquesta normativa que poden ser acceptades
per la Federació Acell:
Els jugadors poden jugar en un altra equip diferent del que estigui
jugant en competició continuada en una altra competició (per
exemple, Campionat de Catalunya, Campionat escolar,
Campionat territorial...) sempre que el seu club, pel motiu que
sigui no hi pugui participar.
Els canvis que es produeixin com a conseqüència de canvis de
lloc de treball (taller ocupacional o centre especial de treball),
centre d’estudis, lloc de residencia o que un club deixes de jugar.

En tot cas, sempre serà obligatori mantenir el termini marcat per la Federació
ACELL de una setmana per noves altes o incorporacions, per poder competir
Tot i no ser marcat com obligatori, la Federació ACELL recomana a tots els
clubs i als seus entrenadors, que en cas d’haver de parlar amb algun jugador
d’un altre club, pel motiu que sigui (amistosos, participació a altres
competicions, acords per altres temporades...) es posin primer en contacte
amb els actuals responsables del club o amb l’entrenador del jugador
REGLES DE JOC
FINAL DEL PARTIT O DE UN PERÍODE I RESULTAT DEL PARTIT
Un cop finalitzat el partit, si el resultat total del partit registrés una diferència
superiora cinquanta (50) punts, el resultat final reflectirà la puntuació de l’equip
perdedor i la de l’equip guanyador es calcula afegint cinquanta (50) punts a
la puntuació de l’equip perdedor .
ENTRENADORS : OBLIGACIONS I DRETS
L’entrenador, o l’ajudant de l’entrenador són els únics representants de
l’equip que poden dirigir-se als oficials de taula durant el partit, per a
obtenir informació estadística. Això es farà de forma educada, solament
quan el baló estigui mort i el rellotge del partit aturat i sense interferir en el
desenvolupament normal del partit.
Al menys 15 minuts abans de l’hora fixada per a l’inicií del partit cada
entrenador, o un representant seu, ha de proporcionar l’anotador una llista
escrita amb els noms i els nombres dels membres(fitxes ) de l’equip aptes per a
jugar el partit, així com els noms del capità de l'equip, de l'entrenador i de
l'ajudant de l'entrenador.
Almenys 4 minuts abans de l'hora fixada per a l’inicií del partit, ambdós
entrenadors donaran la seva conformitat amb els noms i els nombres
corresponents dels jugadors del seu equip i amb el nom dels entrenadors
inscrits, signant l'acta del partit.
Els substituts que arribin tard podran jugar s empre que l'entrenador els hagi
inclòs en la llista de jugadors inicial de l'equip lliurada l’anotador i mai ho
podrà
fer
una
vegada
s’hagi
complert
el
segon
quart.
Solament l'entrenador i l'ajudant de l'entrenador poden realitzar les sol·licituds
de temps morts registrats.

Bé l'entrenador, o l'ajudant d'entrenador, però no ambdós alhora, estan
autoritzats a romandre dempeus durant el partit.
Quan un entrenador o un ajudant d’entrenador desitgi que s’efectuï una
substitució, el substitut ha de presentar-se personalment a l’anotador per
expressar-li la seva sol·licitud i ha de ser-hi preparat per a jugar
immediatament
en
quan
l’àrbitre
doni
el
seu
permís.
Si hi ha ajudant d'entrenador, s’ha d'inscriure's el seu nom en l’acta del partit
abans del començament del mateix (la seva signatura no és necessària).
Assumirà totes les obligacions i drets de l'entrenador si, per alguna raó, aquest
no pot continuar exercint-les.
ENFRONTAMENTS
Definició:
Un enfrontament es una interacció física entre dues o més persones
(jugadors, substituts, entrenadors, ajudants d’entrenador i acompanyants
d’equip).
Aquest article només es refereix als substituts, entrenadors, ajudant
d’entrenadors o acompanyants que abandonin els límits de l’àrea del banc
del seu equip durant un enfrontament o durant qualsevol situació que pugui
conduir a un enfrontament.
Regla
Els substituts i els acompanyants d'equip que abandonin els límits de l'àrea del
banc d'equip durant un enfrontament o durant qualsevol situació que pugui
conduir a un enfrontament seran desqualificats.
Només l'entrenador i/o el seu ajudant estan autoritzats a abandonar els límits
de l'àrea del banc d'equip, durant un enfrontament o durant qualsevol
situació que pugui conduir a un enfrontament, per a ajudar als àrbitres a
mantenir o a restaurar l'ordre. En aquesta situació no es desqualificarà a
l'entrenador i/o ajudant d'entrenador.
Si l'entrenador i/o l'ajudant d'entrenador abandonen els límits de l'àrea del
banc d'equip i no ajuden ni intenten ajudar als àrbitres a mantenir o restaurar
l'ordre, seran desqualificats.
Penalització:
Independentment del nombre de substituts o seguidors d'equip desqualificats
per abandonar els límits de l'àrea del banc d'equip només es carregarà a
l'entrenador una falta tècnica ("B").

En cas que membres d'ambdós equips siguin desqualificats sota aquest article
i no hagi altres penalitzacions de falta ocorre una situació de salt.
Totes les faltes desqualificants s’han d’anotar en l’apartat i no contarà com a
faltes d’equip.
Totes les penalitzacions de les faltes ocorregudes abans que els substituts i els
acompanyants de l'equip abandonin l'àrea del banc d'equip, seran
considerades, de conformitat amb l'Art.42 (Situacions Especials).
FALTES TÈCNIQUES D’ENTRENADORS I ACOMPANYANTS
Definició
L'entrenador, l'ajudant d'entrenador, els substituts i acompanyants d'equip, no
han de dirigir-se, ni tocar irrespectuosament als àrbitres, comissari, oficials de
taula ni als adversaris.
Els entrenadors, ajudants d'entrenador, substituts i acompanyants d'equip són
les úniques persones autoritzes a romandre en l'àrea del banc del seu equip,
on haurien de romandre amb les següents excepcions:
• L'entrenador, l'ajudant d'entrenador, els substituts o
acompanyants d'equip poden entrar en el terreny de joc per a
atendre a un jugador lesionat una vegada rebuda l'autorització
de l'àrbitre per a fer-lo.
• Un substitut pot sol·licitar
d’anotadors.

una

substitució en

la

taula

• L'entrenador o el seu ajudant poden sol·licitar un temps mort
registrat.
• L'entrenador, el seu ajudant, els substituts o acompanyants
d'equip, poden entrar en el terreny de joc per a dirigir-se als
components del seu equip però només durant els temps morts
registrats i sempre que romanguin en les proximitats de l'àrea del
banc del seu equip. No obstant això, l'entrenador pot dirigir-se als
seus jugadors durant el joc sempre que romangui en l'àrea del
banc del seu equip i sempre d'una forma correcta.
• Quan el rellotge de partit estigui detingut, l'entrenador o el seu
ajudant podran anar a sol·licitar de la taula d’anotadors
informació estadística. Aquesta sol·licitud es farà d'una forma
cortesa i sense interferir en el desenvolupament normal del partit.

Penalització
1. Se li anotarà una falta tècnica a l'entrenador.
2. Es concediran dos (2) tirs lliures als adversaris, seguits de la possessió del baló,
en la línia central.
FALTA DESQUALIFICANT
Definició
Qualsevol infracció flagrantment antiesportiva d’un jugador, substitut,
entrenador, ajudant d'entrenador o acompanyant d'equip és una falta
desqualificant.
També serà desqualificat un entrenador quan:
• Se li han anotat dos (2) faltes tècniques ("C"), com a
conseqüència de la seva conducta personal antiesportiva.
• Se li han anotat tres (3) faltes tècniques, acumulades com a
conseqüència de conductes antiesportives de l'ajudant de
l'entrenador, de qualsevol substitut o acompanyant de l'equip
que es trobi en el banc de l'equip ("B") o per una combinació de
tres (3) faltes tècniques, una de les quals li hagi estat anotada al
propi entrenador ("C").
L'entrenador desqualificat serà substituït per l'ajudant de
l'entrenador que figuri inscrit en l'acta. Si no s'hi ha inscrit cap
ajudant d'entrenador en l'acta, el partit podrà ser suspès.
Penalització:
1. Se li anotarà una falta desqualificant a l'infractor.
2. Serà desqualificat i es dirigirà al vestuari de l'equip, on
romandrà la resta del partit o, si ho prefereix, abandonarà la
instal·lació.
3. Es concedirà(n) tir(s) lliure(s) a l'equip no infractor, seguits de la
possessió del baló en la línia central.
4. El nombre de tirs lliures concedit serà el mateix que per a la
falta antiesportiva.

REGLES DE CONDUCTA
Definició
El correcte desenvolupament del joc exigeix una lleial i total cooperació dels
membres dels dos equips (jugadors, substituts, entrenadors, ajudants
d'entrenador i acompanyants d'equip) amb els àrbitres, oficials de taula i
comissari.
Ambdós equips tenen dret a esforçar-se al màxim per a aconseguir la victòria,
però han de fer-lo amb una actitud d’esportivitat i de joc net.
Qualsevol falta de cooperació o obediència deliberada o reiterada amb
l'esperit d'aquesta regla es considerarà una falta tècnica i serà sancionada
d'acord amb l'establert.
L'àrbitre pot prevenir faltes tècniques avisant als membres de l'equip, o fins i tot
passant per alt infraccions tècniques menors de caràcter administratiu, que
evidentment no siguin intencionades i no tinguin un efecte directe sobre el
partit, tret que existeixi una repetició de la mateixa infracció després de l'avís.
Si una infracció tècnica es descobreix una vegada que el baló està viu, es
detindrà el joc i es carregarà la falta tècnica. S'administrarà la penalització
com si la falta tècnica hagués tingut lloc en el moment de descobrir-la. Tot el
que hagi ocorregut en d’interval transcorregut entre la falta tècnica i la
interrupció del joc serà vàlid.
Regla:
Durant el partit poden ocórrer actes de violència contraris a l'esperit
d’esportivitat i de joc net. Els àrbitres, i personal d'organització si fos necessari
haurien d’interrompre’ls immediatament.
Quan es produeixin actes de violència entre els jugadors, els substituts, els
entrenadors i els acompanyants d'equip, els àrbitres emprendran les accions
necessàries per a interrompre’ls.
Qualsevol de les persones esmentades anteriorment, que sigui responsable
d'actes d'agressió flagrants contra els adversaris o els àrbitres, serà
immediatament desqualificada del partit. A més, els àrbitres haurien d'informar
de l'incident a l'organisme responsable de la competició. ( Comitè de
Competició).
Els àrbitres no han de permetre les accions físiques dels jugadors, substituts,
entrenadors, ajudants d'entrenador o dels acompanyants d'equip, que puguin
conduir a la deterioració de l'equipament relacionat amb el partit.
Quan els àrbitres observin algun comportament d'aquesta naturalesa haurien
d'advertir immediatament a l'entrenador de l'equip infractor.

Si aquesta(s) acció(és) es repetís(n) s'haurà de sancionar immediatament amb
una falta tècnica a la persona(s) implicada(s). Si el nom de la persona no
apareix en l'acta la falta tècnica s'anotarà a l'entrenador i s'inscriurà com una
"B".
Les decisions dels àrbitres són definitives i no es poden ignorar ni discutir.
FALTA TÈCNICA D’UN JUGADOR
Definició
La falta tècnica d'un jugador és aquella que no implica contacte amb un
jugador adversari.
Es comet una falta tècnica quan un jugador fa cas omís de les advertències
dels àrbitres o utilitza tàctiques com:
• Tocar o dirigir-se irrespectuosament a un àrbitre,
comissari, oficial de taula, o als adversaris.
• Utilitzar un llenguatge o realitzar gestos que puguin
ofendre o incitar als espectadors.
• Provocar a un adversari o impedir la seva visió agitant les
mans prop dels seus ulls.
• Retardar el joc evitant que el servei es realitzi amb
rapidesa
• No aixecar correctament la mà després d’halar-se’l
sol·licitat un àrbitre, després d’haver-li assenyalat una falta.
• Canviar de nombre sense informar a l’anotador i a
l'àrbitre.
• Sortir del terreny de joc sense autorització.
• Penjar-se del cercle de manera que aquest suporti tot el
pes del jugador.
En un mat, un jugador podrà:
- Agafar-se del cercle momentània i accidentalment.
- Penjar-se del cercle si, segons el parer de l'àrbitre, intenta
evitar una lesió, de si mateix, o d'altre jugador.

Penalització:
1. S'anotarà una falta tècnica a l'infractor.
2. Es concedirà un (1) tir lliure als adversaris, seguit de possessió de baló en la
línia central.
FALTES TÈCNIQUES DURANT INTERVAL DE JOC
Definició
Es poden assenyalar faltes tècniques durant un interval de joc. Els intervals de
joc són: el període anterior al començament del partit, l'interval entre els
períodes, l'interval de meitat del partit i l'interval anterior a cada període extra.
L'interval de joc finalitza com segueix:
• Al principi del període 1°, període 3° i qualsevol període
extra, quan el baló és tocat legalment en el salt inicial.
•AL començament del període 2° i període 4, quan el baló
toca o és tocat per un jugador dintre de la pista després
de realitzat el servei inicial.
Penalització
Si la falta tècnica se li assenyala a:
1. Un component de l'equip que inicia el joc, se li anota al component de
l'equip com jugador i la penalització serà de dos (2) tirs lliures per als
adversaris. Contarà com falta d'equip.
2. L'entrenador, l'ajudant de l'entrenador, el jugador - entrenador o un
acompanyant d'equip se li anota a l'entrenador i la penalització serà de dues
(2) tirs lliures per als adversaris.
No contarà com falta d'equip, Si s'assenyala més d'una falta tècnica, vegi's
l'Article 42 (Situacions Especials)
Procediment
Després que els tirs lliures s'han completat, el període de joc o període extra
s'iniciarà amb un salt entre dos en el circulo central o un servei fora de banda,
com està previst en les regles.

SANCIONS ESPORTIVES ( no tècniques )
Per tècnica desqualificant :
A valorar per Comitè de Competició
Abandó del partit per part d’un equip
A valorar per Comitè de Competició
En cas d’insults o amenaces a l’àrbitre ( durant el transcurs del partit ) es
tècnica desqualificant: mínim de 2 partits
A valorar per Comitè de Competició
En cas d’insults o amenaces a l’àrbitre, personal organització i entrenadors
abans o desprès del partit(incloent les actituds racistes) 3 partits
En cas d’agressió a l’àrbitre, personal organització i entrenadors ( durant el
transcurs del partit ) es tècnica desqualificant: de 4 a 6 partits
A valorar per Comitè de Competició fins expulsió del jugador.
En cas d’insults o amenaces entre jugadors de diferents equips ( durant el
transcurs del partit ) es tècnica desqualificant: mínim de 1 partit
A valorar per Comitè de Competició
En cas d’agressió entre jugadors d’equips diferents ( durant el transcurs del
partit ) es tècnica desqualificant: mínim 2 partits.
A valorar per Comitè de Competició
En cas d’agressió entre equips ( durant el transcurs del partit ) es sanciona als
equips fins l’expulsió del campionat.
A valorar per Comitè de Competició
Regles:
1. Totes les sancions interposades seran notificades a tots els equips
participants a la competició i exposades a la web de la FederacióAcell
2. Totes aquestes sancions ( en el seu àmbit ) també poden ser aplicades a
entrenadors i delegats .
3. Qualsevol equip o club que els seus jugadors , entrenadors, ajudants
d’entrenadors o acompanyants no respectin les regles del joc net, ni el
respecte i es comportin reiteradament de manera antiesportiva pot ser
expulsat de la competició.
4. En el cas de que un jugador sigui expulsat de un club per mal
comportament o comportament antiesportiu, aquest jugador no podrà
competir amb un altra equip fins la temporada següent.

5. El Comité de Competició te jurisdicció dins tot el recinte esportiu, durant
tot l’horari que es romangui a la instal·lació, i en qualsevol competició i
lloc responsabilitat de la Federació.
6. Aquest Comité pot actuar d’ofici. Per tant no necessàriament han de ser
descrits a l’acta del partit per imposar sancions.

