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NORMES DEL FLAG RUGBY 

1. Número de jugadors 

▪ Els equips estaran compostos per un màxim de 12 jugadors, màxim 7 jugadors en el 

camp i mínim 4. En el cas, que un equip quedi amb menys de 4 jugadors en el camp, el 

partit es donarà per finalitzat. 

2. Durada del partit 

▪ La durada del partit és de 40 minuts, dues parts de 20 minuts amb 5 de descans.  

3. Terreny de joc 

▪ El camp és la meitat d’un camp de rugbi transversalment o un camp de futbol 7. 

4. Reglament del cinturó 

▪ Tots els jugadors portaran un cinturó de Flag Rugby a la cintura amb dues cintes 

enganxades als costats. 

▪ Les cintes han d’estar col·locades totalment al lateral a l’altura de la cintura. 

▪ Els cinturons han d’estar col·locats per sobre de la samarreta o pitet de joc, per no 

dificultar l’agafament de les cintes. 

▪ No es poden posar les cintes dins de les butxaques del pantalons, ni inventar-se algun 

mètode que dificulti l’agafament d’aquestes. 

▪ El cinturons hauran d’estar perfectament ajustats per evitar que es produeixin lesions 

per posar el dit entre el cos i el cinturó. 
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L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES REGLES SERÀ SANCIONAT AMB LA PÈRDUA DE POSSESSIÓ 

DE LA PILOTA EN EL PUNT ON ES VA PRODUIR. (TRETA DES DEL TERRA A FAVOR DE L’EQUIP 

DE L’EQUIP NO INFRACTOR). 

5. La defensa 

▪ Els jugadors en posició de defensa han de reduir l’espai d’atac per avançar. 

▪ Els jugadors en posició de defensa no poden tocar el jugadors en posició d’atac. Només 

podran agafar les cintes i treure-les de la cintura del jugador que té la pilota en posició 

d’atac. Totes les altres formes de contacte no estan permeses (p.ex. tirar de la camiseta 

del jugador, obstruir el jugador en posició d’atac, lluitar per aconseguir la pilota..etc. 

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES REGLES SERA SANCIONAT I L’EQUIP QUE ES TROBAVA 

ATACANT EN AQUELL MOMENT DISPOSARÀ DE CINC NOUS ATACS, SORTINT DES DEL PUNT 

ON ES VA COMETRE LA INFRACCIÓ. 

6. El placatge (agafat de cinta) 

▪ En iniciar un nou atac,  com per exemple, després d’un placatge, quan un equip reprèn 

la possessió, per pilota avançada o per esgotar les oportunitats d’atac, la línia de defensa 

ha d’estar a 7 metres allunyada del punt d’on es reinicia el joc. Una vegada s’hagi jugat 

la pilota la defensa pot avançar. 

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA REGLA SE SANCIONARÀ AMB 7 METRES DE PENALITZACIÓ 

I 5 NOUS ATACS PER DEFENSA EN FORA DE JOC. 

▪ El placatge consisteix a treure la cinta al jugador que té la pilota.  

▪ El jugador en posició d’atac podrà córrer cap a l’espai o evitar al jugador defensor, però 

no podrà impedir que li agafin les seves cintes posant la mà per evitar l’agafament del 

defensor o bé agafar la cinta amb la mà per allunyar-la de la possibilitat que se la treguin. 
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L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA REGLA SE SANCIONARÀ AMB UN CANVI DE POSSESSIÓ A 

FAVOR DE L’EQUIP NO INFRACTOR. 

▪ Si un jugador en posició de defensa treu una cinta de l’equip en posició d’atac, aquest 

ha de cridar “Flag” o “placatge” i aixecar la cinta perquè l’agafament es faci més visible 

per a l’àrbitre. 

ES REINICIARÀ EL JOC DE NOU, DES DEL PUNT ON VA SER AGAFADA LA CINTA. 

▪ El jugador defensor podrà tornar la cinta a la mà de l’atacant o bé deixar la cinta en el 

terra en el punt on la hi va treure. La cinta al terra facilitarà la localització del punt de 

servei, pel qual els defensors no podran llançar la cinta de qualsevol manera per 

dificultar l’esmentada localització. 

AQUESTA ACCIÓ ES CONSIDERARÀ ANTIJOC I PODRÀ SER SANCIONADA PER L’ÀRBITRE 

AMB 7 METRES DE PENALITZACIÓ I 5 NOUS ATACS PER A L’EQUIP QUE ESTAVA ATACANT 

EN AQUELL MOMENT. 

7. El fora de joc 

▪ Després de cada placatge tot l’equip defensor s’ha d’allunyar a 7 metres darrere del 

punt de servei. No poden obstruir el joc si l’altre equip realitza un posada en joc 

ràpida. 

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA REGLA SE SANCIONARÀ AMB 7 METRES DE PENALITZACIÓ 

I 5 NOUS ATACS PER DEFENSAR EN FORA DE JOC.  

8. L’atac 

▪ L’equip atacant té 5 oportunitats per atacar. Després de la cinquena oportunitat es 

produirà un canvi de possessió, llevat que abans la perdi, sortint-se del camp amb la 

pilota (“touche”), per una passada avançada (“avant”), o una falta en el joc etc. 

▪ Un jugador no podrà jugar si no porta les dues cintes a ambdós costats de la seva cintura. 

Podrà realitzar les posades en joc, tant de lateral com des del terra, però no podrà entrar 

en joc fins que no porti correctament col·locat el cinturó. 

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTA REGLA SE SANCIONARÀ AMB UN CANVI DE POSSESSIÓ. 
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▪ Els jugadors atacants han de córrer cap als espais lliures entre els defensors.  

▪ Si no hi ha espai el jugador ha de passar la pilota a un altre que estigui en millor posició. 

Mai no es podrà realitzar una acció que provoqui contacte físic entre jugador atacant i 

defensors. 

▪ El jugador atacant que ha estat placat ha de tornar al punt de placatge per reiniciar el 

joc, rodant la pilota amb el peu cap al seu company d’equip. 

▪ Si un jugador no té les dues cintes aferrades a la seva cintura no pot jugar, només pot 

rodar la pilota per reiniciar el joc i immediatament s’ha de col·locar les cintes abans de 

jugar. 

9. La passada 

▪ La pilota s’ha de passar sempre cap a enrere o en paral·lel, mai cap a davant. 

EN CAS DE PASSADA AVANÇADA “AVANT”, L’ÀRBITRE XIULARÀ CANVI DE POSSESSIÓ I 

CINC NOUS ATACS PER A L’EQUIP QUE NO VA COMETRE LA INFRACCIÓ. 

10. El joc de peu 

▪ No està permès jugar al peu llevat de per efectuar les posades en joc. 

       

“Roll Ball”              “Cop franc” 

11. Anar al terra 

▪ En el Flag Rugbi els jugadors sempre han d’estar drets. 

▪ Si la pilota cau al terra, (cap a enrere) el joc pot continuar i qualsevol dels dos equips pot 

agafar la pilota, però els jugadors no poden tirar-se al terra per recollir-la. 

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES REGLES SE SANCIONARÀ AMB UN CANVI DE POSSESSIÓ. 
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12. En la línia de “Touche” (servei de banda) 

▪ Si la pilota o el jugador amb pilota surten fora de la línia de banda, la possessió passa a 

l’altre equip que reiniciarà el joc amb una posada en joc des del lateral (un jugador des 

de fora del camp passa cap a enrere a un altre situat dins el camp).  L’equip defensor 

s’haurà de col·locar a 7 metres del punt de servei. 

13. Les tretes 

▪ Després de cada assaig el joc l’iniciarà l’equip que va marcar amb una treta la puntada 

de peu de volea. Aquesta puntada de peu s’efectuarà des de la meitat del seu camp sent 

tos els jugadors darrere del jugador que trepitja la pilota. La treta haurà de sobre passar 

la línia del mig camp, quedant dins del camp contrari. 

▪ En el cas que:  

o LA PILOTA NO SOBREPASSA LA LÍNIA DE MIG CAMP,  

o LA PILOTA SURT PER DARRERE DE LA LÍNIA D’ASSAIG. 

o LA PILOTA SURT DIRECTAMENT FORA SENSE HAVER BOTAT DINS DEL CAMP. 

EN AQUESTS TRES CASOS L’EQUIP QUE REBIA LA TETRA TINDRÀ LA POSSESSIÓ AMB UNA 

TRETA DES DEL TERRA EN EL CENTRE DEL CAMP. 

SI LA PILOTA BOTA DINS DEL CAMP I SURT PER LA LINIA DE TOUCHE SENSE HAVER ESTAT 

TOCAT PER CAP JUGADOR CONTRARI SERÀ UN SERVEI DE TOUCHE A FAVOR DE L’EQUIP 

QUE REBIA LA TRETA. 

14. Marcar punts 

▪ L’objectiu del joc és marcar un assaig.  

▪ Per marcar un assaig normalment els jugadors tenen que posar la pilota darrera la línia 

d’assaig. 

▪ Per raons de seguretat un jugador no pot tirar-se al terra per marcar un assaig. 

SI EL JUGADOR TIRA LA PILOTA AL TERRA DESPRÉS DE CREUAR LA LÍNIA D’ASSAIG, NO SE 

COMPTABILITZARAN ELS PUNTS I SERÀ CANVI DE POSSESSIÓ DE LA PILOTA AMB TRETA 

DES DEL TERRA A CINC METRES DE LA LÍNIA D’ASSAIG. 
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▪ Un assaig té un valor d’1 punt, llevat de quan és un partit mixt (per a les noies un assaig 

té el valor de 3 punts i d’1 punt per als nois). 

▪ No hi ha transformacions d’assaigs (enviar la pilota entre els pals). 

15. L’àrbitre 

▪ La feina de l’àrbitre és fer que el joc sigui tan segur i agradable com sigui possible, i no 

intervenir en les fases de joc, llevat de per indicar infraccions o informar d’avantatges. 

16. Les faltes 

▪ Per al contacte deliberat o les faltes repetitives l’àrbitre podrà treure una targeta groga 

(expulsió temporal de cinc minuts) o una targeta vermella (el jugador ha de deixar el joc 

i el seu equip juga amb un jugador menys). S’adaptarà aquest temps en partits amb 

reducció de temps. 

16.1. Quadre resum faltes i sancions 
 

FALTA  SANCIÓ 

- Placatge amb contacte físic. - Cop de càstig i/o canvi de 

possessió. 

- Agafar la camiseta del jugador 

amb pilota. 

- Cop de càstig i/o canvi de 

possessió . 

- Copejar una pilota amb el peu 

quan està al terra. 

- Cop de càstig. 

- Passada endavant. - Canvi de possessió. 

- Infraccions repetides d’un 

jugador o contacte intencionat. 

- Targeta groga (5 minuts sense 

jugar). 

- Contacte intencionat greu. - Targeta vermella (expulsió) 

 

17. L’avantatge 

▪ En lloc d’aturar el partit cada vegada que hi ha una falta, els àrbitres poden donar 

avantatge a l’equip contrari si hi ha possibilitat que aquest pugui obtenir un avantatge 

tàctic territorial. 
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18. Substitucions 

▪ Es poden fer substitucions en qualsevol moment i tan sovint com es desitgi amb els 12 

jugadors de l’equip. 

▪ Les substitucions es poden realitzar sense avisar l’àrbitre i han de fer-se per línia de mig 

camp i sempre per darrera de la línia de joc. 

19. Quadre resum accions pròpies del joc 
 

ACCIÓ CONSEQÜÈNCIA 

- L’equip defensor realitza el sisè 

“placatge”. 

- Canvi de possessió. 

- L’equip defensor roba la pilota. - Canvi de possessió. 

- Fora de banda. - Toc o touche. 

- Assaig. - L’equip atacant realitza una 

transformació. 

- Llevar la cinta a un jugador sense 

pilota. 

- No passa res. 

- Placatge. - “Roll-ball”: l’equip defensor torna a la 

zona de placatge i posa la pilota en 

joc amb una passada enrere amb el 

peu. Els defensors es situen a 5 

metres. 

- Un jugador de l’equip que ataca es 

cau. 

- És com si fos un placatge. 

- Canvi de possessió (després d’una 

falta) 

- Cop franc (passar la pilota a un 

company o córrer) 

- Canvi de possessió (després d’un 

assaig) 

- “Drop”: passada endavant amb el 

peu des de la línia d’assaig de l’equip 

que ataca. 

 

  

 

 


