ARTICLES SANCIONADORS
ARTICLE
Art. 1.1
Art. 1.2
Art. 1.3
Art. 1.4
Art. 2.1
Art. 2.2
Art. 2.3
Art. 2.4
Art. 3.1
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 4.1
Art. 4.2
Art. 4.3
Art. 5.1

MOTIU
Insult lleu a un contrari
Insult lleu a un auxiliar de camp, arbitres o personal de Valldor7
Insult greu a un contrari
Insult greu a un auxiliar de camp, arbitres o personal de Valldor7
Malmetre una manifesta ocasió de gol
Fer la traveta, empènyer o agafar a un contrari castigat amb targeta blava
Escopir a un contrari
Escopir al àrbitre, auxiliar de camp o personal de Valldor7
Intent d’agressió a un contrari
Intent d’agressió al àrbitre, auxiliar de camp o personal de Valldor7
Agressió a un contrari
Agressió al àrbitre, auxiliar de camp o personal de Valldor7
Maltractament o deteriorament de forma voluntària del material i instal·lacions esportives
Encarar-se a un contrari, públic, àrbitre o personal de Valldor7
Acompanyants i públic d’un equip que no guardi les formes, insulti o agredeixi
Una acció d’indisciplina o no anomenada a cap article

SANCIÓ
D'advertència de sanció a 1 partit
De 1 a 2 partits
De 2 a 3 partits
De 2 a 5 partits
D'advertència de sanció a 1 partit
D'advertència de sanció a 2 partits
De 2 a 5 partits
De 5 partits a expulsió del torneig
Da 2 a 4 partits
De 3 a 10 partits
De 3 partits a expulsió del torneig
Expulsió del torneig
De 2 partits a expulsió del torneig
D'advertència de sanció a 3 partits
De resta de punts a expulsió del torneig de l’equip
De 1 partit a expulsió del torneig

Tots els jugadors estaran sotmesos a la disciplina i regles de la competicions organitzades per Valldorsala des de el moment en que entren a les instal·lacions fins que surtin
de les mateixes. Això vol dir que tot jugador podrà ser sancionat, abans, durant i després de disputar el seu partit.
Se’ls recorda als equips participants a les lligues organitzades per F. Valldor7 que els acompany ants i públic que portin seran responsabilitat de l’equip en qüestió i si
aquests no tenen un comportament adequat amb els contraris, arbitres o personal de la instal·lació seran EXPULSATS de les instal·lacions i a més, seran sancionats per
l’article 4.3 del comitè de competició.
Les sancions s'aplicaran d'immediat, es a dir, un jugador sancionat deurà complir la sanció en el següent o següents partits que disputi l’equip.
La persona que jugui en diferents equips complirà les sancions per setmanes. Per exemple, el tipus de jugador anomenat anteriorment, si té una sanció de 2partits deurà de
descansar durant dues setmanes.
Els recursos a les sancions deuran presentar-se via email per escrit abans de les 72 hores posteriors a la notificació de la mateixa a la següent direcció de correu electrònic:
info@fundaciovalldor7.com , o bé, a les oficines de la instal·lació de la UAB en horari de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16.30h a 20h. Passades 72 hores des de la
notificació de la sanció, no s’acceptarà cap recurs.

