
LLIGA
NOCTURNA

FUTBOL 7

SI T'AGRADA EL FUTBOL AQUESTA ÉS LA TEVA LLIGA

WWW.LLIGADELCERCLE.COM



Participa a les l l igues nocturnes
del Cercle Sabadellès 1856

Inscriu el teu equip en alguna de les
dues divis ions i gaudeix del bon
ambient de la l l iga!

LA COMPETICIÓ COMENÇARÀ A L'OCTUBRE FINS AL JUNY

NOVA
TEMPORADA

CALENDARI DE LA LLIGA

Pretemporada: A partir  del 12 de setembre (sense arbitratges)

1ª  Fase:  D'octubre a febrer*

2ª Fase:  De març a juny*

Copa: Mes de juliol*

*En funció dels equips inscrits les dates poden variar

*La copa no està inclosa en el  preu

1ª 2
ª

DIVISIÓ DIVISIÓ



INSCRIPCIONS

El període d’ inscripció està obert des de jul iol  f ins al  23 de setembre.  

El  preu de la temporada és de 1 .400€ per equip a abonar mitjançant
transferència bancària.  El  pagament es pot fer fraccionat:  50% abans
de l ’ inici  de la competició i  el  50% restant abans de l ’ inici  de la 2a
fase.

Número de compte:  IBAN ES85 0081 0900 8800 0196 0108. En el
concepte de la transferència cal indicar el  nom de l ’equip i  enviar el
comprovant a infoll igues@cerclesabadelles .cat .  No s ’acceptaran
transferències individuals ni  pagaments en efectiu.

EQUIPS

Cada equip pot estar format per un màxim de 16 jugadors.  

Els equips han de tenir un nom i els integrants han de vestir  la
mateixa equipació (samarreta,  pantaló i  mitgetes) .  

JUGADORS

 Poden participar a la l l iga els jugadors majors de 16 anys i  menors de
65 anys.

 Cada jugador ha de tenir d’alta la seva pròpia f itxa.  

El preu de la f itxa és de 27€/jugador a abonar abans de l ’ inici  de la
competició.  

Inclou l ’assistència sanitària l imitada en cas de lesió (consultar les
condicions) .

Per tenir la f itxa en vigor és necessari :
1-  Complimentar tots els camps amb les dades personals .
2- Realitzar el  pagament dels 27€ per temporada.

En cas que algú detecti  alguna irregularitat durant la l l iga,  es pot
demanar a l ’àrbitre o delegat de camp la revisió de les f itxes durant el
partit .



DIES I  HORES DE JOC

Els partits es realitzaran de dil luns a di jous en tres horaris :  20.30
(dimarts i  dimecres) ,  21 .30 i  22.30 hores.

AJORNAMENT DE PARTITS

Cada equip podrà ajornar un màxim de dos partits durant tota la
temporada.
L ’ajornament cal comunicar-lo sempre abans de les 16.00 hores del
mateix dia de partit .

SISTEMA DE COMPETICIÓ

 Els 3 primers equips classif icats pujaran de divisió al  f inal de cada
fase.

 Els 3 últ ims equips classif icats baixaran de divisió al  f inal de cada
fase.  

Partit  guanyat:  3 punts /  Partit  empatat :  1  punt /  Partit  perdut:  0 punts
En cas d’empat a punts,  es t indrà en compte,  en primera instància,  la
puntuació faig-play.

L'organització intentarà respectar al  màxim el dia a evitar dels equips.



REGLAMENT

A la pàgina web www.ll igadelcercle.com disposeu del reglament de la
Ll iga del Cercle.

Qualsevol dubte o aclariment,  podeu consultar-lo a l ’organització a
través del correu infoll igues@cerclesabadelles .cat .

EN CAS D'ACCIDENT O LESIÓ

 En cas de patir  algun tipus de lesió o accident durant els partits
caldrà adreçar-se al  delegat de camp. 

El delegat disposarà d’una declaració d’accident,  necessària per poder
tramitar la visita al  centre per rebre l ’atenció mèdica necessària.  

L ’organització no es fa responsable de cap lesionat que no hagi
entregat la sol · l icitud d’adhesió a la mútua contractada pel Cercle
Sabadellès 1856 ni de les f itxes comodí.  

TARGETES I  SANCIONS

Per tal  de garantir  el  bon funcionament de les l l igues,  s ’ha establert un
sistema de targetes i  sancions.

Targeta Groga:  Advertència d’expulsió.

Targeta Blava (Acumulació de dues grogues) :  Expulsió del partit  i  el
jugador serà substituït  per un altre jugador.

Targeta Vermella:  Per agressió o per falta derespecte greu a l ’àrbitre
del partit  o r ival/s .  No és permetrà canvi .  Acumula sanció.

 

En cas d’una falta considerada molt greu,  el  Cercle Sabadellès 1856 es reserva el
dret d’expulsió a un jugador concret o a tot l ’equip.



TARGETA COMODÍ

Els equips que formalitzin la inscripció abans del 29 de jul iol ,  gaudiran
d’un 5% de descompte per la temporada. 

Si  porteu un nou equip de part vostra,  gaudireu d’un 10% de descompte
en la propera temporada. 

Si  sou més de 4 socis a l ’equip,  t indreu un 10% de descompte.  

*Fins a un 15% de descompte acumulable.

DESCOMPTES

A la pàgina web www.ll igadelcercle.com disposeu del reglament de la
Ll iga del Cercle.

Qualsevol dubte o aclariment,  podeu consultar-lo a l ’organització a
través del correu infoll igues@cerclesabadelles .cat .



PROMOCIÓ EMPRESES

Podeu consultar el  web de les l l igues www.ll igadelcercle.com o posar-vos
en contacte a través del correu infoll igues@cerclesabadelles .cat o trucant  
al  639 527 560.

MÉS INFORMACIÓ

Tens una empresa i  vols crear un equip? 
Estàs interessat en accions de patrocini i  en conèixer les seves avantatges
fiscals? 

Donem més visibi l itat a la teva empresa!  

Posa’t  en contacte i  demana’ns més informació.



www.lligadelcercle.com

Segueix-nos a @lligadelcercle

www.cerclesabadelles.cat
Ctra. Bellaterra, km 5.10 · 08205 Sabadell · Bercelona


