
 
 

 
 
NORMATIVA CATEGORIA VETERÀ (V) 
 
 
Tots els partits tenen dues parts de 25 minuts cadascuna. Es jugaran als camps 
5, 8 i 9 de gespa artificial de la Ciutat Esportiva (Sant Joan Despí). Les finals 
tindran lloc al Camp Nou el diumenge 3 de juliol. 
 
El primer dia de competició cada equip s’haurà de presentar una hora abans del 
començament del partit a l’entrada de la Ciutat Esportiva (accés per l’avinguda 
del Sol s/n.). Per a la resta d’enfrontaments és important arribar 30 minuts abans 
del començament de cada partit per tal d’identificar-se i equipar-se. 
 
Si en el moment de començar un partit, amb un marge de cinc minuts, es 
presentés un equip sense un mínim de 7 jugadors, se’ls donarà el partit per 
perdut amb el resultat de 3-0  
 
La competició està formada per 11 equips. Els 4 primers es classificaran per a les 
semifinals. 
 

 
EMPARELLAMENTS 
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En cas d’empat a punts dins del mateix grup en la classificació per una de les 
places, es decidirà la classificació per l’ordre següent: 
 

1. Equip guanyador entre els enfrontaments de la lliga entre equips 
implicats. 

2. Equip que tingui millor diferència de gols a favor. 
3. Equip que tingui més gols a favor. 
4. Per Fair Play (millor classificació). 

 
Els 4 primers es classificaran per a les semifinals. 
El primer del grup s’enfrontarà amb el quart i el segon s’enfrontarà amb el tercer. 
Els guanyadors de cada semifinal es classificaran per a la gran final al Camp 
Nou. 
 
En cas d’empat a les semifinals, el desempat es realitzarà mitjançant una tanda 
de penals (3 llançaments, i si continua l’empat, joc decisiu). 
 
 
 
 
 
 
 



REGLES 
 

 
 
La competició de la lliga de socis es basa en el reglament de competició i de joc 
de la Federació Catalana de Futbol, excepte en 2 punts: 

 
• Les targetes no s’acumulen per als partits següents. En cas d’expulsió 

directa el jugador NO podrà jugar el següent partit. 
• Es pot realitzar un nombre il·limitat de canvis, sempre amb el permís de 

l’àrbitre. 
 

Cada equip ha de nomenar un capità per representar l'equip en qualsevol 
assumpte relacionat amb la competició i l'organització en general.  
 

En un partit, tota reclamació sobre la identitat dels jugadors de l'equip rival, 
només podrà ser realitzada pel capità abans del començament del partit. Si algun 
jugador s'incorpora amb el partit ja iniciat, la reclamació haurà de ser efectuada 
en el moment en el qual l’àrbitre l’autoritzi per jugar. 
 

Qualsevol circumstància que no hagi quedat reflectida és competència exclusiva 
dels responsables de l’organització i les seves decisions seran últimes i 
inapel·lables, reservant-se el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar segons 
els criteris i/o necessitats. 
 
Per poder jugar és imprescindible venir amb el carnet de soci del Futbol Club 
Barcelona, el DNI, el passaport, o el carnet de conduir per identificar-se. 
 
Els socis participants que no s’acreditin amb un document oficial no podran 
participar en el partit que es disputi aquella jornada. 
 
La suplantació d’algun dels jugadors inscrits suposarà la pèrdua automàtica del 
partit per a l’equip al qual pertanyi aquest soci.  
 

 
ALTRES TEMES D’INTERÈS 
 
Cada dia, en el moment de l’acreditació, us serà entregada una samarreta del FC 
Barcelona per a cada integrant de l’equip. Aquesta samarreta serà diferent en 
cada partit. La resta d’equipament, complements, etc..., els haureu de portar 
vosaltres. 
 
Important: Al final de cada partit haureu de deixar les samarretes utilitzades en 
uns cubells al vestuari per poder rentar-les per al dia següent. 
 
Es recomana no deixar cap pertinença de valor en el vestuari, atès que 
l'Organització no es fa responsable de les pertinences que s’hi dipositin. 
 
Com hem dit abans, els partits es jugaran als camps de gespa artificial. Us 
recomanem les botes multitac, tot i que podeu jugar amb el calçat esportiu que 
desitgeu. 
 
Els partits de futbol es jugaran en la modalitat de futbol 11. 



 
Us informem que no es pot aparcar cap vehicle al recinte de la Ciutat Esportiva 
Per aquest motiu, us recomanem estacionar els vostres vehicles a les places de 
pàrquing que hi ha a l’exterior. 
 
Podeu venir amb acompanyants que vulguin gaudir del vostre joc. Els familiars i 
amics dels jugadors que vulguin veure els partits no poden estar dins del recinte 
del terreny de joc. Es prega que facin un bon ús de les instal·lacions per al bon 
funcionament del torneig. Preguem no trepitjar la gespa dels camps de futbol. 
 
Comportament exemplar 
 
Els participants a la Lliga de futbol hauran de tenir un comportament d’acord amb 
la seva condició de soci, amb la dignitat i el respecte que mereixen la imatge, el 
bon nom i la projecció pública de l’Entitat, i amb l’oportú respecte a l’honor i a la 
dignitat que mereixen els altres socis participants, el personal de l’organització o 
qualsevol altra persona vinculada al Club. 
 
Serà potestat del Club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva que 
es produeixin com a conseqüència del desenvolupament de la Lliga i la utilització 
incorrecta dels recursos, materials i instal·lacions del Club, d’acord amb els 
Estatuts del FC Barcelona. 
 
 
Som a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, 
 
Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) 
 
e-mail: oab@fcbarcelona.cat 
Telèfon: 902 1899 00 / FAX: 93 496 37 97 
 
 
 


