NORMATIVA LLIGUES
UNIVERSITÀRIES 2019-20

LA PRESENT NORMATIVA REGULA LES LLIGUES UNIVERSITÀRIES:
DELS PARTICIPANTS
Article 1.- Jugadors
1. Tots els jugadors dels equips seran membres de la Comunitat Universitària de les
Universitats Catalanes (Alumnes, Personal Docent i Investigador i/o Personal
d’Administració i Serveis).
2. Els equips de Col·legis Majors Universitaris estaran formats per alumnes que hi resideixin.
3. Els inscrits podran participar en més d’un esport, però hauran d’estar inscrits prèviament
en cadascun d’ells.
Article 2.- Uniformitat dels equips
Tots els equips hauran d’anar equipats amb la roba de les lligues de manera uniforme i amb
numeració específica. Aquesta norma serà d’aplicació obligatòria abans de començar la tercera
setmana del calendari. En cas de no fer-ho, l’equip infractor podria perdre el partit en què la
incomplís, excepte en casos de força major i degudament justificats.
Article 3.- Delegats / Responsables d’ equip
1. Tots els equips presentaran un delegat, que ostentarà la representació de l’equip davant
la organització de les lligues (campionats, comitès i els àrbitres).
2. Serà l’encarregat i el responsable, davant el seu equip i la resta del campionat de:
a) Recollir tota la informació a la oficina de competicions: calendaris, classificacions,
actes del Jutge únic amb possibles sancions, i tot allò que pugui afectar o interessar
al seu equip; i n’haurà d’informar als seus companys.
b) Acreditar documentalment, davant Secretaria Tècnica de les Lligues, qualsevol fet
que afecti el seu equip (inscripcions de nous jugadors, ajornaments de partits, recurs
de sancions...)
c) Identificar els inscrits i col·laborar amb l’àrbitre quan elabori l’acta dels partits i quan
sigui necessari.
d) Donar el nom a l’àrbitre del millor jugador de cada partit per definir el MVP de la
lliga.
DE LES INSCRIPCIONS I ACREDITACIONS
Article 4.- Inscripció de jugadors
Els jugadors hauran d’estar degudament inscrits per poder jugar omplint tots els camps obligatoris.
Recordar que el màxim de jugadors per equip son 12, i que durant la lliga es podran realitzar tres
canvis. Tots aquells que s’incorporin amb posterioritat a la primera jornada hauran de ser inscrits a la
Secretaria Tècnica de les Lligues el dia abans de començar a jugar. El delegat de l’equip haurà de
enviar un correu electrònic acceptant la nova incorporació i informant-ne de les dades personals.
Com a màxim, es poden fer incorporacions fins a l’inici de les fases finals i un màxim de 15 jugadors
per equip.

DELS ÀRBITRES
Article 5.- Els àrbitres aixecaran Acta del partit, on hi constaran totes les dades en la qual reflectiran
totes les incidències, si n’hi ha hagut, de manera objectiva.
Article 6.- En l’acta hi constaran totes les dades del partit i serà assignada a un àrbitre que omplirà la
assistència dels jugadors, definirà els golejadors, valorarà el fair play dels equips, el resultat final i
serà signada per l’àrbitre i els capitans a la fi del partit.
DELS ENCONTRES
Article 7.- Per poder participar en un encontre, serà condició imprescindible la presentació de la
documentació acreditativa de la identitat (DNI, passaport o carnet de conduir originals; en cap cas
seran vàlides les fotocòpies) o carnet universitari amb fotografia.
Article 8.- Els participants que tinguin sanció seran avisats pels seus delegats i hauran de fer efectiva
la sanció en el moment de l’avís.
Article 9.- Cadascun dels equips haurà de presentar a l’àrbitre una pilota reglamentària per al joc, i ell
decidirà amb quina es juga.
Article 10.- Si l'àrbitre designat pel partit no es presentés, els delegats dels dos equips es posaran
d’acord per tal de jugar el partit, i evitar-ne la suspensió, fet del qual aixecaran l’acta corresponent,
que tindrà validesa a tots els efectes.
Article 11.- Ajornament de partits
Únicament s’acceptaran els ajornaments que compleixin els requisits següents:
1. Que el corresponent escrit tingui entrada en la Secretaria Tècnica de les Lligues abans de
les 48h al dia del partit.
2. Que l’ajornament sigui expressament acceptat pels dos delegats.
3. Que la data de celebració la fixarà l’organització abans de la jornada final de la fase en
joc.
4. Que l’equip sol·licitant es responsabilitzi del pagament de les despeses addicionals, si
s’escau.
5. En cas que no se compleixi el procediment veure l’annex de sancions.
Article 12.- Sol·licitud d’ajornament
1. A l’inici de la competició quedaran marcades les dates per ajornar els partits.
2. Cal posar-se en contacte amb el delegat de l’equip contrari perquè accepti l’ajornament.
3. Cal enviar un e-mail per parts del dos delegats a info@lliguesuniversitaries.com o
basquetvolei@lliguesuniversitaries.com en els terminis expressats en l’article 11.2
4. Cal enviar el document d’ajornament de partit penjat en la web totalment omplert.
http://lliguesuniversitaries.cat/documents-descarrega
DELS SISTEMES DE COMPETICIÓ
Article 13.- La Secretaria Tècnica de les Lligues proposarà el sistema de competició que s’adapti més
bé al nombre de participants, categories, nivell esportiu etc.
Cal tenir en compte que un cop PUBLICATS ELS HORARIS DELS ENCONTRES, seran vàlids a tots els
efectes i que els horaris i sancions es fan públics a la Secretaria Tècnica de les Lligues, s’actualitzaran
setmanalment, i a la pàgina web de les lligues universitàries.

DELS REGLAMENTS
Article 14.- Reglaments tècnics
En totes les competicions, cada esport i esdeveniment es regirà pel Reglament Tècnic de la Federació
Catalana de l’esport en qüestió. Donat el cas de discrepància en la interpretació, serà vàlid el text de
la Federació Espanyola i, en el seu cas, el de la Federació Internacional. Sense perjudici de l‘anterior,
els Reglaments es complementaran amb les normes específiques per a campionats universitaris
vigents.
ESPORT
Bàsquet
Futbol Sala
Futbol 7
Voleibol

TEMPS DE JOC
4 parts de 12’
2 parts de 25’
2 parts de 25’
Millor de 3sets

TEMPS MORT
Un temps per part
Un temps per part
Un temps per set

Puntuació en la classificació
ESPORT
PARTIT GUANYAT
Bàsquet
3 punts
Futbol Sala 3 punts
Futbol 7
3 punts
Voleibol
3 punts

MÍNIM DE JUGADORS

Cinc en pista
Cinc en pista
Cinc en pista
Sis en pista (fem)

PARTIT EMPATAT
1 punt
1 punt
1 punt ( si quedes 2-1)

0 punts
0 punts
0 punts
0 punts

Dues noies i quatre nois
PARTIT PERDUT

Article 15.- Reglament de Sancions
Totes les infraccions seran sancionades pel Reglament de sancions (veure annex) i tot allò que no
quedi reflectit serà decisió del Comité d’àrbitres de les lligues.
DE LES SANCIONS, RECLAMACIONS I RECURSOS
1. Disposicions generals
Article 16.- El procediment sancionador s'inicia amb la recepció de l'acta del partit i/o de l'informe
arbitral.
Article 17.- Les possibles sancions seran emeses pel Jutge únic de la competició i tindran efecte a
partir del moment de la seva publicació/comunicació.
Article 18.- Contra l’acord pres pel jutge únic, es podrà interposar un recurs de revisió davant el
Comitè d’Apel·lació, en el termini de quaranta-vuit hores comptades a partir de la publicació del
veredicte del Jutge únic.
2. Els òrgans disciplinaris
Article 19.- Jutge únic de la Competició
1.Serà l’encarregat de decidir i aplicar les sancions a les infraccions i irregularitats que es
puguin produir en les lligues segons els reglaments pertinents i l’annex de sancions.
Article 20.- Comitè d’Apel·lació
1. Estarà format per tres membres d’entre l’equip directiu del Consell Esportiu de les Lligues.
2. La funció del Comitè d’Apel·lació és estudiar els recursos i resoldre en última instància els
conflictes i incidències de l’aplicació de les normes de disciplina esportiva.

DE LES INSTAL·LACIONS
Article 21.- El Consell Esportiu de les Lligues, com a organitzador, habilitarà les instal·lacions
suficients - pròpies o alienes- per la celebració dels diferents campionats. Tots els participants
ajustaran, en l’accés i l’ús a les instal·lacions, a les normes vigents d’aquell moment sobre
instal·lacions.
DE LES ASSEGURANCES. ACCIDENTS I LESIONS
Article 22.- Tots els participants hauran d’estar en possessió d’una assegurança (escolar, Seguretat
Social, mutualitat, etc...). Cal esmentar que els majors de vint-i-vuit anys no estan coberts per
l’assegurança escolar.
Article 23.- En cas d’accident, els afectats hauran de procedir segons el protocol de la Universitat a la
qual pertany.
Article 24.- Com entitats organitzadores les universitats signants el conveni no es responsabilitza dels
possibles danys físics, materials i/o morals que puguin derivar-se de la celebració de les
competicions.
DELS PREMIS
Article 26.- En aquells esports on es jugui durant tot l’any es farà una fase final i els guanyadors es
portaran un premi valorat en 1500 euros en forma de borsa de viatge amb una targeta del Corte
Inglés, només hi podran optar al mateix els equips que hagin satisfet les quotes corresponents als
dos semestres de competició.

Barcelona, 11 de juliol de 2019

ANNEX
Qualsevol sanció individual o d’equip afectarà directament a la obtenció de crèdits de lliure elecció,
sempre que se’n sol·licitin però caldrà consultar als vostres serveis d’esports.
INFRACCIÓ

SANCIÓ

X-1.X-2.- No presentació de l’ equip o número
insuficient de jugadors per iniciar el partit

X-3.- Reincidència en X-2

Pèrdua de l’encontre
Descompte de punts a la seva classificació
segons el R.T.
Sanció acadèmica 0’5 ETCS
Desqualificació de l’equip
Anul·lació de resultats anteriors
Sanció acadèmica

X-4.- Equip por infracció en matèria de uniformitat
numeració, etc…

Avis de sanció

X-5.- Reincidència en X-4

Desqualificació de l’equip
Anul·lació dels resultats anteriors

X-6.- Falsedat en la documentació presentada o
suplantació de personalitat

Desqualificació de l’equip
Anul·lació dels resultats anteriors
Sanció acadèmica 1 ETCS
Dos anys de inhabilitació en tota activitat

X-7.- Duplicitat d’ inscripció o llicències per a dos Pèrdua de partit/s jugat/s per l’ equip que
equips del mateix esport
s’inscriu en segon lloc
Sanció acadèmica de 0’5 a 1’5 ETCS
Inhabilitació per tot el curs del jugador
infractor.
X-8.- Incompliment d’ajornament

Pèrdua de l’encontre a l’equip sol·licitant
Descompte de punts a la seva classificació
segons el R.T.

