LLIGA PIRINEUS DE FUTBOL

REGLAMENT VERD

TEMPORADA 18-19

La LLIGA PIRINEUS DE FUTBOL 7 és una competició no federada promoguda pels consells
esportius del Pirineu, que fomenta l’esport i la transmissió de valors positius.
Per aprofundir en aquest aspecte, s’introdueix el REGLAMENT VERD, que reforça les
actituds positives i assegura la transmissió de valors que l’esport pot fer arribar als nens i
nenes, més enllà dels objectius tècnics i tàctics del futbol
El REGLAMENT VERD introdueix la TARGETA VERDA i es basa en una puntuació que es va
acumulant, a mesura que es duen a terme un seguit d’accions. Al finalitzar el partit
s’obté una puntuació.
L’equip que obté el major nombre de PUNTS VERDS al finalitzar la LLIGA PIRINEUS obté el
títol de MILLOR EQUIP VERD i rebrà un premi que reconeixerà la seva actitud.
Es farà un control de PUNTS VERDS
http://lligapirineusfutbol7.blogspot.com.es/ .
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OBTENCIÓ DE PUNTS VERDS
1- Abans d’iniciar el partit tots els jugadors de tots dos equips, es saluden al mig del
camp, es donen la mà i es desitgen sort. 1 PUNT VERD .
2- Quan un jugador es fa mal i l’equip contrari tira la pilota fora, obté 1 PUNT VERD.
3- Quan un jugador, que no té intenció de fer mal, comet una falta sobre un
contrari i aquest queda a terra lesionat, l’ajuda i li demana perdó, obté 1 PUNT
VERD.
4- Quan un àrbitre xiula un fora de banda, falta, etc. equivocat, si el jugador que
aconsegueix avantatge hi renuncia, obté 1 PUNT VERD.
5- Al finalitzar el partit, tots els jugadors de tots dos equips, es saluden al mig del
camp, es donen la mà i agraeixen al públic el seu recolzament.
6- Al finalitzar el partit, tots els jugadors donen la mà a l’àrbitre en senyal
d’agraïment per haver desenvolupat el rol de jutge, reconeixent l’esforç i
comprenent les errades que pugui haver comès durant el partit, en la presa de
decisions.
NORMATIVA PER A L’ ÀRBITRE DEL PARTIT
1- Pot donar un màxim de 5 punts verds per equip i partit.
2- Reflectirà a l’acta del partit el nombre de punts verds de cada equip.

