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Federació Catalana Futbol – REGLAMENT LLIGA eFUTBOL 20/21 

1. Reglament 

1.1 Requisits de Participació 

1.1.1 Jugadors 

Els jugadors que vulguin participar en el torneig hauran de complimentar els requisits 
imposats per la Federació Catalana de Futbol, que són: estar federat en aquesta federació i 
complir els requisits tècnics previstos en aquesta mateixa. 

1.1.2 Edats 

. 
● Edat: A partir de 10 anys.         

1.1.3 Registre 

Els participants han d'estar registrats a la plataforma de ESL Play i tenir vinculada seu 
compte de FIFA20 al seu perfil de ESL. Els participants que compleixin aquestes pautes i 
siguin acceptats per la Federació Catalana de Futbol rebran una invitació de participació als 
classificatoris a través de la PS4. 

1.1.3.1 Sobrenoms / Nicknames 

Els noms dels jugadors a la plataforma i en PS4 no han de contenir paraules ofensives o 
discriminatòries a l'igual que no han d'estar compostos per tags o marques publicitàries a 
què aquests estiguin associats. 

1.2 General 

1.2.1 Equip d'Administració 

Cada jugador pot posar-se en contacte amb l'administració de la competició a través del 
sistema de suport dels tornejos a disputar o per correu electrònic. 

● Héctor Pula - Responsable de competició - murciano94@staff.eslgaming.com         

● Saul Morera - Responsable de competició - ciclon@staff.eslgaming.com         

1.2.2 Canvis de regles 

L'administració de la competició es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir alguna 
regla, sempre amb una notificació prèvia d'una setmana mínim. L'administració de la 
competició també es reserva el dret excepcional de prendre decisions no cobertes 
específicament pel reglament amb la finalitat de preservar l'esperit de competència lleial i 
esportivitat neta. 
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1.2.3 Confidencialitat 

El contingut de la informació posada en els jugadors així com el contingut de protestes, 
suports o qualsevol correspondència amb l'administració de la competició es consideren 
estrictament confidencials. La publicació d'aquest material està prohibit sense previ 
consentiment de l'administració de la competició. 

1.2.4 Codi de conducta 

Tots els jugadors acorden comportar-se de manera cívica, apropiada i respectuosa amb els 
rivals i els membres de l'administració, mantenint harmonia a través de mitjans de difusió o 
xarxes socials. 
Ser un model a seguir és un deure professional del jugador i hem de comportar-nos en 
conseqüència a aquest. 
  
Qualsevol tipus d'assetjament haurà de ser denunciat immediatament als membres de 
l'organització. L'assetjament no queda limitat únicament a la proliferació d'insults, també 
engloba la violència masclista, discriminació de gènere, raça i religió a l'igual que la 
submissió per diferència d'edat, mida corporal o qualsevol acte que pugui constituir un 
menyspreu cap a l'altra persona. Qualsevol persona que violi aquest codi de conducta serà 
durament castigada amb l'expulsió de la competició. 
  

1.2.4.1 Substàncies i mètodes prohibits 

1.2.4.1.1 Dopatge 

Rebuig a el test de drogues. 
La negativa a sotmetre a la prova de dopatge es considera dopatge. El càstig serà el mateix 
que per als casos en què s'hagi detectat algun tipus de substància psicotròpica il·lícita no 
receptada. 
  
Llista de substàncies i mètodes prohibits. 
La llista de substàncies i mètodes prohibits creada per l'Agència Mundial Antidopatge és 
vàlida per a la competició. La llista pot ser revisada en aquest enllaç: http://www.wada-
ama.org/es/node/8531/prohibidos-en-competicin 

  
Categories de dopatge. 
Tots els casos de dopatge es consideraran greus i es castiguen amb la desqualificació 
immediata de la competició. 
  
Medicaments receptats 

Si els jugadors, tenen una recepta activa per a una substància en la llista de l'AMA, han 
d'enviar una prova a l'administració de la competició. Poden seguir subjectes a una prova de 
dopatge, però no es tindrà en compte un resultat positiu per a la substància prescrita, 
sempre que la recepta sigui rebuda abans del control. 

1.2.4.1.2 Alcohol 

Jugar un partit, ja sigui en línia o presencial, sota la influència de l'alcohol també està 
estrictament prohibit i pot conduir a un càstig sever en la competició. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=auto&tl=ca&u=http://www.wada-ama.org/es/node/8531/prohibidos-en-competicin
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=auto&tl=ca&u=http://www.wada-ama.org/es/node/8531/prohibidos-en-competicin
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1.2.5 Acords addicionals 

L'administració de la competició no és responsable de cap acord addicional, ni accepta fer 
complir acords entre cadascun dels membres d'un equip, equips o clubs. L'administració de 
la competició desanima altament aquests acords si no estan formalitzats legalment. En cap 
cas es poden realitzar acords que contradiguin la normativa de la competició. 

1.2.6 Comunicació 

El principal mitjà de comunicació oficial és el correu electrònic. La competició utilitzarà el 
correu electrònic que s'hagi registrat en les dades de cada jugador. No obstant també es 
posarà a disposició de tots els jugadors un servidor de Discord on s'afegirà tota la informació 
referent als canvis o incidències que puguin ocórrer així com també serà un mitjà de 
comunicació més ràpid amb l'equip d'administració. 

1.2.7 Compromís de participació 

Cada jugador es compromet a jugar tota la competició al complet, en cas contrari podrà 
comportar una sanció de prohibició de participació per a la següent temporada. 

1.3 Partit 

1.3.1 Puntualitat 

Tots els partits de la competició hauran de començar a l'hora acordada entre ells o com a 
màxim a l'hora establerta per la competició, per evitar retards, els jugadors han d'estar 10 
minuts abans de l'hora acordada. La falta de puntualitat pot comportar una sanció. 

1.3.2 Retards de el partit 

Després de l'hora acordada de joc, si un jugador es retarda en alguna de les rondes entre 
dissabte o diumenge hi haurà un període d'espera de 15 minuts, si aquest temps és 
sobrepassat i l'administració no ha estat avisada d'aquest retard mitjançant mitjà oficial , el 
partit quedarà tancat i la victòria serà per al jugador que estava a l'hora acordada amb un 
resultat de 3 gols a favor per abandonament. 

1.3.3 Desqualificació per no presentar- 

Si un jugador rep 4 derrotes per no presentar-se durant la temporada, el jugador serà 
desqualificat de la competició. No obstant això en cas d'ocórrer, l'administració analitzarà si 
hi ha motius notoris d'aquestes incompareixences i determinarà la sanció final. 

 

1.3.4 Imatges de partit 

Cal que un cop finalitzats els partits fem una captura de pantalla o un vídeo on es pugui 
veure al guanyador de la trobada, aquesta imatge o vídeo l 'usaran si hi ha algun error i s'ha 
de guardar durant 15 dies per si fos sol·licitada. 
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1.4 Protesta de partit 

1.4.1 Definició 

Una protesta és el mitjà per tractar els problemes que puguin afectar el resultat d'un partit o 
al correcte funcionament d'aquest mateix. Pot ser presentada als administradors durant un 
partit o plantejar-se una reclamació després de la finalització d'aquest en un termini màxim 
de 24 hores. La resolució d'una protesta serà gestionada per l'administració de ESL, en cas 
de ser durant un partit tindrà una demora mínima, en cas de ser posterior podrà demorar-se 
fins 48 hores. 

 

1.4.2 Contingut d'una protesta. 

Una protesta ha de contenir informació detallada sobre el perquè de la mateixa. Una 
protesta pot ser rebutjada si no es presenta la documentació o proves apropiades. La queixa 
continuada sense motiu aparent podria comportar una sanció per incompliment de el codi de 
conducta. 

1.4.3 Comportament en una protesta 

Insults i faltes de respecte estan estrictament prohibits en una protesta, i poden donar lloc a 
una sanció i la desestimació de la protesta. 

1.4.4 Casos no previstos 

Els casos no previstos en aquest reglament, així com tot cas de força major, serà resolt per 
l'administració de ESL les decisions seran definitives. 

1.5 Incidències 

1.5.1 Definició 

Entenem com a incidència qualsevol problema que pugui ocórrer en el transcurs de la 
competició on es vegi afectat algun jugador, ja sigui per conseqüència d'un partit o per un 
problema extern a un partit que tingui relació amb el torneig. 

1.5.2 Problemes in-match (durant el partit) 

1.5.2.2 jugador no presentat 

Quan un jugador no es presenta a l'hora acordada per disputar el partit a l'hora màxima 
fixada per l'administració, el jugador rival haurà d'obrir una protesta al partit després de 
donar 5 minuts de cortesia. En la protesta es tractarà la resolució de la trobada. 

1.5.2.3 Problema en l'alineació 
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Si ens trobem amb un problema d'alineació; no podem canviar als jugadors, no ens ha 
guardat la configuració que vam posar abans de l'inici. Hem obrir tiquet de protesta amb 
proves del que ha passat perquè l'administració pugui arreglar el problema si no es 
presenten proves pot donar-se la protesta com rebutjada, aquesta s'ha d'obrir a la major 
velocitat possible, ja que si hem rebut un gol o han passat els primers 10 minuts de joc 
entendrem que s'accepta jugar amb les condicions d'alineació. 

1.5.2.4 Camp d'entrenament 

Si el joc es ens queda buguejat a l'inici de la trobada al camp d'entrenament hem d'obrir 
protesta immediatament perquè l'administració pugui reiniciar la partida. 

1.5.2.5 El meu rival ha abandonat el partit 

En aquest cas has de fer una foto del moment en el que el teu rival abandona el partit i obrir 
una protesta en el full de partit adjuntant aquesta foto, l'administració s'encarregarà de veure 
la resolució del conflicte. 

 

1.5.3 Problemes fora de partit 

1.5.3.1 Insults o assetjament 

Aquest tipus de problema s'ha de posar immediatament en coneixement de l'administració 
per poder tractar-lo de la manera més ràpida possible. 
  

 1.6 Sancions 

  

ACCIÓ PENALITZACIÓ REITERACIÓ 

RETARD DE JUGADOR Avís sanció Lleu 

NO PRESENTAT sanció Lleu sanció Greu 

ABANDONAMENT DE LA TROBADA sanció Lleu sanció Greu 

INTENT D'ENGANY sanció Greu desqualificació 

RESULTAT FALS sanció Greu desqualificació 

PROVA FALSA sanció Greu desqualificació 

INSULTS - ASSETJAMENT A valorar per ESL A valorar per ESL 

CONSUM DE SUBSTÀNCIES 
PROHIBIDES 

Drogues - 
Desqualificació 
Alcohol - Sanció Greu 

Alcohol - 
Desqualificació 
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- Dos avisos comportaran una sanció lleu.          

- Dues sancions lleus comportaran una sanció greu.          

- Dues sancions greus comportaran una desqualificació immediata.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pla de competició 

3.1. divisions 
  
Hi ha un total de 1 divisió anomenada de la següent manera: 
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● Lliga efutbol.         

  

3 .1.1. lliga efutbol 

 

Un jugador és considerat elegible com "Lliga efutbol" si compleix amb els següents requisits: 
  

● Una edat compresa a partir de 10 anys.         

● Estar registrat al Portal del Federat de  la FCF amb caràcter actiu.         

● Estar registrat degudament a la plataforma ESL Play.         

● Realitzar els passos d'inscripció necessaris.         

 

El calendari de competició està gestionat de la següent manera; 
  

● Ronda 1: Dissabte 21 Novembre de 12:00 a 23:59        

● Ronda 2: Dissabte 22 Novembre de 12:00 a 23:59 

● Ronda 3: Dissabte 28 Novembre de 12:00 a 23:59        

● Ronda 4: Dissabte 29 Novembre de 12:00 a 23:59        
● Ronda 5: Dissabte 12  Desembre de 12:00 a 23:59 

● Ronda 6: Dissabte 13  Desembre de 12:00 a 23:59        
● Ronda 7: Dissabte 19 Desembre de 12:00 a 23:59 

● Ronda 8: Dissabte 20 Desembre de 12:00 a 23:59        
● Ronda 9: Dissabte 9 Gener de 12:00 a 23:59 
● Ronda 10: Dissabte 10 Gener  de 12:00 a 23:59           
● Ronda 11: Dissabte 16 Gener  de 12:00 a 23:59  

● Ronda 12: Dissabte 17 Gener  de 2:00 a 23:59  

● Ronda 13: Dissabte 23 Gener  de 12:00 a 23:59  

● Ronda 14: Dissabte 24 Gener 12:00 a 23:59        

       

  

 

4.1.1 Detalls de format de competició 

4 .1.1.2. Detalls de el partit 

● Mode de joc: Head to Head 1on1 (no FUT)        
● Durada de el partit: 10 minuts (6 minuts per meitat)        
● Nombre de rondes: 14  (Una ronda per dia )        
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● Controls: Qualsevol        
● Velocitat de joc: Normal        
● Tipus d'esquadró: En línia        
● En cas d'empat: Temps extra i penals en cas de ser necessari        
● No show: Cada jugador té 10 minuts per presentar-se a un partit. (hora d'inici de partit 

programada +10 minuts). No aparèixer dins dels 10 minuts resulta en una derrota per 
defecte. El jugador que està esperant ha d'ingressar "L'oponent no es va presentar" a la 
pestanya de resultats.        

4 .1.1.3. desconnexió 

● En el cas que un jugador es desconnecti, aquest jugador perdrà tot el joc, no només una 

ronda. Serà responsabilitat del jugador que es va desconnectar, connectar amb el seu 
oponent en 10 minuts.        

4 .1.1.4. Conflicte de partits 

● Si es troba algun problema en un partit, és responsabilitat dels jugadors crear una protesta 

i comunicar-se amb l'equip d'administració.        
● Per crear una protesta, aneu a l'hora de partit dins del seu PS4 i seleccioni l'opció "Anar a 

la pàgina de suport".        
● Els jugadors són responsables de proporcionar la prova dels resultats de el partit en cas de 

disputes. Això es pot fer amb captures de pantalla de cada victòria o repeticions de vídeo 
pujades a llocs web com Youtube o Twitch.        

 

 

4 .1.1.5. resultats 

Els resultats són enviats automàticament pel sistema a la fi de el partit, tot i això és 
responsabilitat dels jugadors prendre una captura de pantalla o un vídeo del resultat a l'acabar el 
partit on sigui visible els noms de tots dos i la quantitat de gols anotats. 
 
Aquesta captura o aquest vídeo han de ser enviats al full de partit i / o en qualsevol tiquet de 
protesta o suport quan aquesta sigui requerida. 

4.3. Playoffs 

4.3.1. Playoff Lliga efutbol 

4 .3.1.1. Registre 

Seran convidats al Playoff Lliga efutbol tots aquells jugadors majors de 10 anys que estiguin 
dins dels 16 millors jugadors de la Temporada Regular Lliga efutbol. 



 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

La confirmació de participació (checkin) es realitzarà 1 hora abans del primer partit 
assignat. En cas de no realitzar la confirmació en el termini acordat no podrà jugar la present 
etapa. 

Es disputarà en un bracket d'eliminació simple des del 6 a l'28 de Febrer de 2021. El 
calendari de competició està gestionat de la següent manera; 

● Ronda 1 - Vuitens de final: Dissabte 6 Febrer 12:00 - Diumenge 7 Febrer 23:59       
● Ronda 2 - Quarts de final: de Dissabte 13 Febrer 12:00 - de Diumenge 14 Febrer 23:59        
● Ronda 3 - Semifinals: Dissabte 20 Febrer 12:00 - Diumenge 21 Febrer 23:59        
● Ronda 4 - Final: Dissabte 27 Febrer 12:00 - Diumenge 28 Febrer 23:59        

 
Tots aquells jugadors que no juguin el seu partit de ronda corresponent en el temps estipulat 
perdran la mateixa. 
En cas que cap dels dos jugadors es presenti en el temps màxim de el partit de ronda, la 
seva partida procedirà a ser eliminada i cap dels dos jugadors sumarà o restarà a la seva 
puntuació final. 

4 .3.1.2. Detalls de format de competició en cada data 

● Mode: 1on1        
● Seed: A l'atzar        
● Format del torneig: Eliminació simple        
● Nombre de rondes: 4 rondes        

4 .3.1.3. Detalls de el partit 

● Mode de joc: Head to Head 1on1 (no FUT)        
● Durada de el partit: 10 minuts (6 minuts per part)        
● Controls: Qualsevol        
● Velocitat de joc: Normal        
● Tipus d'esquadró: En línia        
● En cas d'empat: Temps extra i penals en cas de ser necessari        
● No show: Cada jugador té 10 minuts per presentar-se a un partit. (hora d'inici de partit 

programada +10 minuts). No aparèixer dins dels 10 minuts resulta en una derrota per 
defecte. El jugador que està esperant ha d'ingressar "L'oponent no es va presentar" a la 
pestanya de resultats.        

4 .3.1.4. desconnexió 

● En el cas que un jugador es desconnecti, aquest jugador perdrà tot el joc, no només una 

ronda. Serà responsabilitat del jugador que es va desconnectar, connectar amb el seu 
oponent en 5 minuts.        

4 .3.1.5. Conflicte de partits 
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● Si es troba algun problema en un partit, és responsabilitat dels jugadors crear una protesta 

i comunicar-se amb l'equip d'administració.        
● Per crear una protesta, aneu a l'hora de partit dins del seu PS4 i seleccioni l'opció "Anar a 

la pàgina de suport".        
● Els jugadors són responsables de proporcionar la prova dels resultats de el partit en cas de 

disputes. Això es pot fer amb captures de pantalla de cada victòria o repeticions de vídeo 
pujades a llocs web com Youtube o Twitch.        

4 .3.1.6. resultats 

Els resultats són enviats automàticament pel sistema a la fi de el partit, tot i això és 
responsabilitat dels jugadors prendre una captura de pantalla del resultat a l'acabar el partit 
on sigui visible els noms de tots dos i la quantitat de gols anotats. 
 

Aquesta captura ha de ser pujada al full de partit i / o en qualsevol tiquet de protesta o suport 
quan aquesta sigui requerida. 
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