REGLAMENT LLIGA LA FONTANA PS4 2018
Format de la Competició
Fase de grups a una única volta i Fase d’eliminatòries
Puntuació
Fase de grups
Victòria: 3 punts. Empat: 1 punt. Derrota: 0 punts. S’anotaran els gols marcats i rebuts en
cada partit.
Resultat final fase de grups:
- Els 4 equips de cada grup amb més punts al final de la primera fase passaran a la
ronda d’eliminatories.
- En cas d’empat en la quarta posició, l’equip amb major diferència de gols (gols
marcats - gols encaixats) és la que queda quarta.
- Si tot i així continués l’empat, caldria fer un partit extra-ordinari per desempatar.
Fase d’eliminatòries
Constarà de quarts de final, semifinal i final. Els emparellaments és faran per sorteig.
En aquesta fase els parits constaran d’anada i tornada excepte la final que es jugarà en un
únic partit de 8 minuts per part.
Material
L’Espai Jove la Fontana posarà la PS4, el joc i els dos comandaments.
Calendari i Horaris
-

La lliga començarà el dissabte 24 de febrer.
Les jornades de lliga es desenvoluparan els dissabtes de 17.30 a 20.30.
El 24 i el 31 de març no hi haurà jornada de lliga. El dia 24 la PS4 estarà disponible
per a qui vulgui entrenar.
A l’inici de la competició l’organització presentarà el calendari amb els partits
previstos per a cada jornada de lliga.
El dilluns previ a cada jornada l’organització comunicarà via whatsapp i mail els
horaris de cada jornada.
Si no pots venir o no et va bé l’hora del partit:
1. Primer, intenta que algú vingui en el teu lloc i comunica’ns nom,
cognom i telèfon de la persona que vindrà.
2. En segon lloc, si ningú pot venir a jugar per a tu, escriu-nos amb una
setmana d’antelació i et confirmarem si es pot aplaçar o no el partit.
Ens has d’avisar com a molt tard a les 19h del dimecres anterior al
partit. Els parits aplaçats es jugaran a la següent jornada de lliga.

Normes

-

Cada participant podrà escollir qualsevol equip disponible al joc i el podrà mantenir
durant tota la lliga o canviar-lo en cada partit.
El jugador o jugadora que primer arribi a l’Espai Jove la Fontana jugarà com a local.
Es recomana arribar 5 minuts abans de l’hora d’inici prevista del partit.
Els partits es faran en modo Partido rápido de 8 minuts, sense pròrroga i amb la
configuració per defecte.
Abans d’iniciar el partit i al finalitzar-lo, els i les participants hauran de saludar-se
amistosament, per exemple amb una abraçada o amb una encaixada de mans.
El jugador que comenci el partit està obligat a jugar-lo sencer.
Només es pot pausar el partit quan la pilota no està en joc.
Qualsevol desconnexió (televisió, PS4 o comandament) aliena als usuaris suposarà
la repetició del partit.
Al finalitzar el partit ambdos participants comunicaran el resultat a l’organització.

Faltes i sancions
-

Les faltes es divideixen en faltes lleus, faltes i faltes greus. Cadascuna contempla un
tipus de sanció diferent.
-

Faltes Lleus: Faltes de respecte, insults tant jugant com a espectador, pausar
el joc quan no toca, serà sancionat obligant al jugador infractor a marcar-se
un gol en pròpia.

-

Faltes: Arribar més de 5 minuts tard, no presentar-se al partit sense haver
avisat, faltes de respecte greus o no voler-se marcar un gol en pròpia quan
toca, serà sancionat amb la pèrdua immediata per 3 gols a 0 o la diferència
de gols actual si es major.

-

Faltes Greus: Malmetre material de l’Espai Jove, situació de violència o faltes
de respecte molt greus, deixar un partit a mitges o no reconèixer l’autoritat de
la organització per a fer complir la normativa suposarà l’expulsió immediata
de la lliga.

Premi: Sí, hi haurà premi!
Sí, hi haurà premi!

