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POLIESPORTIU  DE LES CATEGORIES BENJAMÍ I ALEVÍ 
 
*REGLAMENT 
 
POLISPORTIU BENJAMÍ 
 
L’activitat que desenvoluparan els participants en aquesta categoria serà 
polisportiva, és a dir, tots els equips inscrits participaran al llarg del curs en quatre  
modalitats esportives; minibàsquet, minihandbol, futbol – sala i cros. 
 
Així mateix, aquesta categoria té un caràcter fonamentalment participatiu i lúdic, amb 
l’objectiu d’introduir en l’esport als/les escolars de Castelldefels, per tant no 
s’elaborarà una classificació parcial ni final amb els equips participants. Al finalitzar 
l’encontre es lliurarà als equips una còpia de l’acta del partit, on estarà anotat el 
resultat final de l’encontre.  
 
 
MINIHANDBOL 
 
 Temps de joc: 
  
• Els partits tindran una durada de 4 temps de 10 minuts de joc a rellotge corregut 
amb 2 de descans. Entre la segona i la tercera part els equips canviaran de camp i 
gaudiran de 5 minuts de descans. Donada l’estructura dels partits, no està permès 
demanar temps morts. La sacada inicial de cada període la portaran a terme, 
alternativament, els dos equips. 
 
 Composició dels equips i alineacions: 
 
• Els equips estaran formats per un mínim de 5 jugadors. (Dins del terreny de joc 
no haurà més de 5 : 4 de camp i 1 porter). 
 
 
• Qualsevol jugador/a inscrit a l’acta podrà actuar de porter, sempre i quan la seva 
vestimenta sigui diferent a la dels jugadors de camp. 
 
•  Caldrà utilitzar com a mínim dos porters/es diferents durant el partit                      
(l’incompliment d’aquesta norma comportarà la pèrdua del partit). 
 
 
• Tots els jugadors inscrits en l’acta de l’encontre hauran de jugar com a mínim una 
part completa. Ara bé, donades les especials característiques d’aquesta categoria –
formativa, lúdica i participativa -, des de l’organització es recomana repartir de 
manera més o menys equitativa els temps de joc. 
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• Durant el desenvolupament de tot el partit (primer, segon, tecer i quart període) 
no es podran fer substitucions, a excepció d’una possible lesió d’algun jugador. 
 
 El porter: 
 
• El porter/a  podrà sortir de l’àrea per jugar la pilota,però mai podrà passar la línia 

de mig camp (es sancionarà amb cop franc). 
 
• Es prohibeix als jugadors/es de camp passar la pilota al seu porter/a quan 

aquest/a estigui dins de l’àrea de porteria (es sancionarà amb cop franc). 
 
 Tempteig: 
 
• Cada partit es dividirà en quatre parts independents com si fossin quatre partits. 

A cada període guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2, i en cas de 
derrota 1. El resultat final del partit s’obtindrà suman els punts de les quatre parts 
de joc.  

 
• La represa del joc desprès d’un gol, s’efectuarà per part del porter/a des de dins 

de la seva pròpia àrea, trepitjant la línia de 3 metres i sense necessitat que 
l’àrbitre efectuï cap indicació. 

 
 Altres: 

 
• No es poden realitzar defenses mixtes o en zona. En el cas que un equip faci ús 

d’aquestes defenses, a la primera ocasió l’àrbitre ha d’avisar de manera gestual a 
l’equip i a l’entrenador. Si la situació es repeteix, es sancionarà amb llançament 
de penal. 

 
• El penal el llançarà sempre el mateix jugador/a que ha estat obstaculitzat o 

perjudicat. En cas de lesió d’aquest jugador, el penal el llençarà sempre el seu 
substitut. 

 
• Els jugadors podran ser exclosos per un període de 1 minut, però abans s’avisarà 

a l’entrenador. 
 
 
• Per evitar el pressing entre jugadors no està permés el contacte físic, és a dir, 

quan un jugador te la pilota, el seu defensor ha de mantenir una distància mínima 
amb l’atacant (la llargada del braç) amb la qual es pogui evitar el contacte. Si no 
fos així es sancionaría amb cop franc. 

 
 
• La resta de regles, segons el reglament oficial de minihandbol.  
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MINIBASQUET 
 
 Temps de joc: 
  
• Els partits tindran una durada de 4 temps de 10 minuts de joc a rellotge corregut 
amb 2 de descans. Entre la segona i la tercera part els equips canviaran de camp i 
gaudiran de 5 minuts de descans. Donada l’estructura dels partits, no està permès 
demanar temps morts. La sacada inicial de cada període la portaran a terme, 
alternativament, els dos equips. 
 
 Composició dels equips i alineacions: 
 
• Els equips estaran formats per un mínim de 5 jugadors. (El partit el jugaran 5 
jugadors/es). 
•  Tots els jugadors inscrits en l’acta de l’encontre hauran de jugar com a mínim 
una part completa. Ara bé, donades les especials característiques d’aquesta 
categoria –formativa, lúdica i participativa -, des de l’organització es recomana 
repartir de manera més o menys equitativa els temps de joc. 
 
• Durant el desenvolupament de tot el partit (primer, segon, tecer i quart període) 
no es podran fer substitucions, a excepció d’una possible lesió d’algun jugador. 
 
 Tempteig: 
 
• Cada partit es dividirà en quatre parts independents com si fossin quatre partits. 

A cada període guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2, i en cas de 
derrota 1. El resultat final del partit s’obtindrà suman els punts de les quatre parts 
de joc.  

 
 Altres: 

 
• No es poden realitzar defenses mixtes o en zona. En el cas que un equip faci ús 

d’aquestes defenses, l’àrbitre ha de avisar a l’equip i a l’entrenador. Si l’equip 
continúa amb aquest tipus de defensa, l’àrbitre assenyalarà falta a favor de l’altre 
equip. 

 
• La resta de regles, segons el reglament oficial del bàsquet, tenint en compte les 

següents consideracions:  
 
- l’àrbitre serà tolerant amb la regla dels passos, de manera especial en els passos 

d’arrancada. 
- No seran sancionats amb falta els contactes lleus, a excepció que la defensa en 

tregui avantatge. 
 
• Per evitar el pressing entre jugadors no està permés el contacte físic, és a dir, 

quan un jugador te la pilota, el seu defensor ha de mantenir una distància mínima 
amb l’atacant (la llargada del braç) amb la qual es pogui evitar el contacte. Si no 
fos així es sancionaría amb cop franc. 

 
• La cistella de 3 punts , no existeix. 
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• Cada cop que durant el partit es produeixi una lluita per retenció de la pilota , 

traurà de banda l´equip que defensava. 
 
 
FUTBOL SALA 
 
 Temps de joc: 
  
• Els partits tindran una durada de 4 temps de 10 minuts de joc a rellotge corregut 
amb 2 de descans. Entre la segona i la tercera part els equips canviaran de camp i 
gaudiran de 5 minuts de descans. Donada l’estructura dels partits, no està permès 
demanar temps morts. La sacada inicial de cada període la portaran a terme, 
alternativament, els dos equips. 
 
 Composició dels equips i alineacions: 
 
• Els equips estaran formats per un mínim de 5 jugadors.( al terreny de joc només 
hi poden estar 4 jugadors i el porter) 
 
• Qualsevol jugador/a inscrit a l’acta podrà actuar de porter, sempre i quan la seva 
vestimenta sigui diferent a la dels jugadors de camp. 
 
• Caldrà utilitzar com a mínim dos porters/es diferents durant el partit                      
(l’incompliment d’aquesta norma comportarà la pèrdua del partit). 
 
•  Tots els jugadors inscrits en l’acta de l’encontre hauran de jugar com a mínim 
una part completa. Ara bé, donades les especials característiques d’aquesta 
categoria –formativa, lúdica i participativa -, des de l’organització es recomana 
repartir de manera més o menys equitativa els temps de joc. 
 
• Durant el desenvolupament de tot el partit (primer, segon, tecer i quart període) 
no es podran fer substitucions, a excepció d’una possible lesió d’algun jugador. 
 
 El porter: 
 
• El porter/a podrà sortir de l’àrea per jugar la pilota. 
 
• El porter no podrà retener la pilota més de 4 segons. Tampoc podrà rebre la 

pilota cedida voluntàriament per un company , excepte que procedeixi de la 
sacada de banda , falta , còrner o d´un company que recupera la pilota d´un 
contrari. Aquestes dues accions es sancionaran amb falta personal acumulativa , 
i el joc es reprendrà.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 El resultat: 
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• Cada partit es dividirà en quatre parts independents com si fossin quatre partits. 

A cada període guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2, i en cas de 
derrota 1. El resultat final del partit s’obtindrà suman els punts de les quatre parts 
de joc.  

 
• La represa del joc desprès d’un gol, s’efectuarà des del mig camp. 
 

 Altres: 
 
• No es poden realitzar defenses mixtes o en zona. En el cas que un equip faci ús 

d’aquestes defenses, a la primera ocasió l’àrbitre ha d’avisar de manera gestual a 
l’equip i a l’entrenador. Si l’equip continúa amb aquest tipus de defensa, l’àrbitre 
assenyalarà cop franc a favor de l’altre equip. 

 
• El penal el llançarà sempre el mateix jugador/a que ha estat obstaculitzat o 

perjudicat. En cas de lesió d’aquest jugador, el penal el llençarà sempre el seu 
substitut. 

 
• Està permesa cedir la pilota al porter. 
 
 
CROS 
 
 
• No hi ha cap normativa especial. Els participants  hauran de confirmar amb 

suficient antelació i per escrit la seva assistència al cros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLISPORTIU ALEVÍ 
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L’activitat que desenvoluparan els participants en aquesta categoria serà, igual que 
en els benjamins, poliesportiva. Tots els equips inscrits participaran al llarg del curs 
en tres modalitats esportives; minihandbol, futbol sala i cros els equips masculins, i 
en el cas dels equips femenins els esports seran minibàsquet, minihandbol i cros. 
 
Continuant la tasca de la categoria anterior, aquesta categoria aleví continuarà tenint 
un especial caràcter formatiu. Tot i així, s’establirà una classificació per les diferents 
modalitats esportives. Els  dos esports puntuaran de manera conjunta.  
 
La clasificació final serà la suma de les 2 modalitats esportives. 
 
 
MINIHANDBOL 
 
 Temps de joc: 
  
• Els partits tindran una durada de 4 temps de 10 minuts a rellotge corregut. El 
descans entre temps, serà de 2 minuts. Donada l’estructura dels partits, únicament 
es podran demanar 2 temps morts de 1minut de duració en tot el partit, i aquests no 
són acumulatius i un de sol en cada pròrroga. 
 
 Composició dels equips i alineacions: 
 
• Els equips estaran formats per un mínim de 5 jugadors.  
 
•  Tots els jugadors inscrits en l’acta de l’encontre hauran de jugar com a mínim 
una part. 
 
• Durant el primer, segon i tercer període no està permès substituir jugadors, 
excepte en el cas de lesió. Al quart període es podràn fer canvis lliures. 
 
 El porter: 
• Caldrà utilitzar com a mínim dos porters/es diferents durante el partit                      

(l’incompliment d’aquesta norma comportarà la pèrdua del partit). 
 
• El porter/a  podrà sortir de l’àrea per jugar la pilota,però mai podrà passar la línia 

de mig camp (es sancionarà amb cop franc). 
 
• Es prohibeix als jugadors/es de camp passar la pilota al seu porter/a quan 

aquest/a estigui dins de l’àrea de porteria (es sancionarà amb cop franc). 
 
 El resultat: 
 
• Cada partit es dividirà en quatre parts independents com si fossin quatre partits. 

A cada període guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2, i en cas de 
derrota 1. El resultat final del partit s’obtindrà suman els punts de les quatre parts 
de joc. 

 
• L’equip que guanyi un partit sumarà 3 punts i l’equip perdedor sumarà 1 punt, en 

cas d’empat tots dos equips sumaran 2 punts. 
 



Jocs Esportius Escolars de Castelldefels curs 2010-2011: REGLES DE JOC                               7 

• La represa del joc desprès d’un gol, s’efectuarà per part del porter/a des de dins 
de la seva pròpia àrea, trepitjant la línia de 3 metres i sense necessitat que 
l’àrbitre efectuï cap indicació. 

 
 Altres: 

 
• El penal el llançarà sempre el mateix jugador/a que ha estat obstaculitzat o 

perjudicat. En cas de lesió d’aquest jugador, el penal el llençarà sempre el seu 
substitut. 

 
• Els jugadors podran ser exclosos per un període de 1 minut. Un jugador que hagi 

sofert 2 exclusions, no es podrà reincorparà al partit. 
 
• No estan permeses les defenses en zona ni les mixtes. En el cas que un equip 

faci ús d’aquestes defenses, a la primera ocasió l’àrbitre ha d’avisar de manera 
gestual a l’equip i a l’entrenador. Si la situació es repeteix, es sancionarà amb 
llançament de penal 

 
• La resta de regles, segons el reglament oficial del minihandbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINIBÀSQUET 
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 Temps de joc: 
 
• Els partits tindran una durada de 4 temps de 10 minuts a rellotge corregut. El 
descans entre temps, serà de 2 minuts. Donada l’estructura dels partits, únicament 
es podran demanar 2 temps morts per equips de 1 minut de duració, durant els quals 
el rellotge s’aturarà. 
 
 Composició dels equips i alineacions: 
 
• Els equips estaran formats per un mínim de 5 jugadors.  
 
•  Tots els jugadors inscrits en l’acta de l’encontre hauran de jugar com a mínim 
una part. 
 
 
• Durant el primer, segon i tercer període no està permès substituir jugadors, 
excepte en el cas de lesió i acumulació de faltes personal. Al quart període es 
podran fer canvis lliures. 
 
 El resultat: 
 
• Cada partit es dividirà en quatre parts independents com si fossin quatre partits. 

A cada període guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2, i en cas de 
derrota 1. El resultat final del partit s’obtindrà suman els punts de les quatre parts 
de joc. 

 
• L’equip que guanyi un partit sumarà 3 punts i l’equip perdedor sumarà 1 punt, en 

cas d’empat tots dos equips sumaran 2 punts. 
 

 Altres: 
 
• No estan permeses les defenses en zona ni les mixtes en el mig camp de 

darrera.  En el cas que un equip faci ús d’aquestes defenses, a la primera ocasió 
l’àrbitre ha d’avisar de manera gestual a l’equip i a l’entrenador. Si l’equip 
continúa amb aquest tipus de defensa, l’àrbitre assenyalarà falta a favor de l’altre 
equip. 

 
• No s’aplicaran les següents regles: 
- Regla dels 8 segons. 
- Cistella de 3 punts. 
 
• La resta de regles, segons el reglament oficial de minibàsquet. 
• Davant d´una situació de renuncia a fer bàsquet , l´àrbitre farà de manera visible 

un compte de 10”. 
• Cada cop que durant el partit es produeixi una lluita per retenció de la pilota , 

traurà de banda l´equip que defensava. 
 
 
FUTBOL SALA 
 
 Temps de joc: 
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•  Els partits tindran una durada de 4 temps de 10 minuts a rellotge corregut. El 
descans entre temps, serà de 2 minuts. Donada l’estructura dels partits, únicament 
es podran demanar 2 temps morts per equips de 1minut de duració, durant els quals 
el rellotge s’aturarà. 
 
 Composició dels equips i alineacions: 
 
• Els equips estaran formats per un mínim de 5 jugadors.  
 
•  Tots els jugadors inscrits en l’acta de l’encontre hauran de jugar com a mínim 
una part. 
 
• Durant el primer, segon i tercer període no està permès substituir jugadors, 
excepte en el cas de lesió i acumulació de faltes personal. Al quart període es 
podran fer canvis lliures. 
 
 El porter: 
• Caldrà utilitzar com a mínim dos porters/es diferents durante el partit                      

(l’incompliment d’aquesta norma comportarà la pèrdua del partit). 
 
• El porter/a  podrà sortir de l’àrea per jugar la pilota,però mai podrà passar la línia 

de mig camp (es sancionarà amb cop franc). 
 
• Des de dins de la seva àrea el porter no podrà traspassar la pilota de la línia de 

mig camp. Infringir aquesta norma es sanciona amb una sacada de banda des de 
mig camp per l’equip contrari. El porter si que pot traspassar la pilota més enllà 
de mig camp si ho fa des de fora de la seva àrea, la pilota rebota en un contrari o 
executant un tir lliure. 

 
• El porter no podrà retenir la pilota més de 4 segons. Tampoc podrà rebre la pilota 

cedida voluntàriament per un company, excepte que procedeixi de la sacada de 
banda, falta, córner o d’un company que recupera la pilota d’un contrari. 
Aquestes dues accions es sancionaran amb falta personal i acumulativa, i el joc 
es reprendrà. 

 
 El resultat: 
 
• Cada partit es dividirà en quatre parts independents com si fossin quatre partits. 

A cada període guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2, i en cas de 
derrota 1. El resultat final del partit s’obtindrà suman els punts de les quatre parts 
de joc. 

 
• L’equip que guanyi un partit sumarà 3 punts i l’equip perdedor sumarà 1 punt, en 

cas d’empat tots dos equips sumaran 2 punts. 
 
• La represa del joc desprès d’un gol, s’efectuarà des del mig camp. 
 
•  
 

 Altres: 
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• El penal el llançarà sempre el mateix jugador/a que ha estat obstaculitzat o 
perjudicat. En cas de lesió d’aquest jugador, el penal el llençarà sempre el seu 
substitut. 

 
• No estan permeses les defenses en zona ni les mixtes en el mig camp de 

darrera.  En el cas que un equip faci ús d’aquestes defenses, a la primera ocasió 
l’àrbitre ha d’avisar de manera gestual a l’equip i a l’entrenador. Si l’equip 
continúa amb aquest tipus de defensa, l’àrbitre assenyalarà falta a favor de l’altre 
equip. 

 
• La tarjeta blava comporta una desqualificació del jugador sancionat, que no pot 

tornar a participar en el joc. Un altre jugador de l’equip pot ocupar el seu lloc. 
 
• Dues targetes grogues fan una de blava. 
 
• La tarjeta vermella  comporta una desqualificació del jugador sancionat,  que 

deixa l’equip amb un jugador menys durant tota la resta del partit. 
 
• Per reiniciar el joc, els jugadors tenen 4 segons. 
 
• Quan la pilota surt per la línia de fons, el porter ha de treure la pilota de la seva 

àrea obligatòriament amb les mans. 
 
• La resta de regles, segons el reglament oficial de futbol sala. 
 
 
CROS 
 
 
• No hi ha cap normativa especial. Els participants  hauran de confirmar amb 

suficient antelació i per escrit la seva assistència al cros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA INFANTIL, CADET I JUVENIL 
 
HANDBOL (infantil i cadet) 
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Durada del partit: 
• Els partits tindran una durada de 50 minuts, repartits en 2 temps de 25 minuts 

amb 5 minuts de descans. 
• Aquests períodes podran ser modificats, si per qualsevol motiu s’ha hagut de 

parar el temps.  
• Quan una de les parts acaba amb un cop franc o penal es considerarà finalitzada 

quan s’hagi executat aquesta falta. 
• Es pot demanar un temps mort d’un minut de durada per part i per equip.  
 
Nombre de jugadors: 
• Al camp hi poden haver 7 jugadors per equip, incloent el porter. Per a poder 

iniciar-se un partit, hi haurà d’haver un mínim de 5 jugadors al terreny de joc, un 
dels quals s’inscriurà com a porter. Els jugadors poden inscriure’s a l’acta abans 
de començar la segona part del partit. 

• Els canvis  s’efectuaran per les zones delimitades per a fer-los, sortint primer el 
jugador que estava a dins del terreny de joc. Si un jugador entra al terreny de joc 
abans de que el seu company l’abandoni se’l sancionarà amb 2 minuts 
d’exclusió, i a l’equip infractor amb un cop franc en contra. 

 
El porter: 
• L’àrea pertany al porter, incloses les línies que la delimiten. El porter pot sortir i 

entrar de l’àrea, sempre que no tingui possessió de la pilota. Si surt amb la pilota 
controlada, cop franc en contra. No es sancionarà la sortida del porter, quan la 
pilota se l’hi escapa de les mans i surt a buscar-la. Es considera que el porter 
està fora de l’àrea, quan alguna part del seu cos està en contacte amb alguna 
part del terra que no es l’àrea. 

• Es prohibeix al porter: 
- Llançar intencionadament la pilota, fora del camp. Cop franc. 
- Sortir de l’àrea amb la pilota controlada. Cop franc. 
- Entrar a l’àrea amb la pilota controlada. Penal. 
- Tocar la pilota que està en contacte amb el terra, fora de l’àrea. Cop franc. 
 
L’àrea de porteria: 
• Cap jugador pot entrar o trepitjar l’àrea, amb o sense pilota. Cop franc. 
• Un jugador no pot trepitjar l’àrea per evitar una clara ocasió de gol. Penal. 
• No es sancionaran les entrades a l’àrea que no influeixin en el joc o que siguin 

produides per la inèrcia de la carrera. 
• No pot agafar la pilota que estigui en contacte amb el terra i dins de l’àrea, desde 

fora. Cop franc. 
 
El gol: 
• Es considera gol sempre que la pilota sencera traspassa la línia de porteria. 
• El gol es pot aconseguir desde qualsevol servei. 
 
 
 
Servei de banda: 
• S’executa amb un peu trepitjant la línia de banda i amb l’altre on es vulgui. Si no 

es fa així, cop franc en contra des del lloc on s’hagi comès la infracció. 
 



Jocs Esportius Escolars de Castelldefels curs 2010-2011: REGLES DE JOC                               12 

El cop franc:  
• S’efectua des del lloc on s’ha comès la falta i sense senyal de xiulet. 
• Es pot llançar directament a porteria. 
• En un llançament de cop franc, els defenses s’han de situar a una distància 

mínima de 3 metres de la pilota. 
 
Servei d’àrbitre: 
• Es realitzarà quan: 
- Jugadors d’equips diferents cometen una falta al mateix temps. 
- Quan la pilota toca el sostre o altres objectes que estan per sobre del terreny de 

joc. 
- Quan es para el joc i cap equip ha fet infracció ni poseeix la pilota. 
 
Sancions disciplinàries: 
• AMONESTACIÓ: es comunica al jugador amb tarjeta groga. Un jugador exclòs no 

hauria de ser amonestat una altra vegada. 
• EXCLUSIÓ: es comunica al jugador i a l’anotador amb els gestos corresponents. 

L’exclusió dura 2 minuts. La tercera exclusió d’un mateix jugador comporta la 
seva desqualificació. 

• DESQUALIFICACIÓ: es comunica al jugador i a l’anotador  mostrant la tarjeta 
vermella. La desqualificació d’un jugador sempre en comporta l’exclusió. 

• EXPULSIÓ: es comunica directament al jugador que ha comès la falta, al seu 
entrenador i a l’anotador. S’aplica sempre per a tot el temps que resta de joc. 

 
L’agressió d’un jugador, tan a dins com a fora del terreny de joc, es sancionarà amb 
EXPULSIÓ. L’equip sancionat haurà de jugar el temps restant del partit amb un 
jugador menys a la pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUTBOL 5 (cadet i juvenil) 
 
• El partit tindra una durada de 50 minuts, dividits en dos períodes de 25 minuts 

amb un descans entre períodes de 5 minuts. Als equips podran demanar un 
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temps mort per part, amb una durada de 1minut, durant els quals el rellotge 
s’aturarà. A excepció dels temps morts, la resta del partit serà a rellotge corregut. 
Per poder demanar temps mort, s’haura de tenir possessió de la pilota. 

 
• A partir de la cinquena falta d’equip s’aplicarà la regla del doble penalty. El 

llançament del doble penalty s’efectuarà des de la distància de 10 metres.  
 
• Es permet al porter sortir de la seva àrea, però amb les següents limitacions: 
- En el seu mig camp (i per tant també la seva àrea): 

1. No podrà retenir la pilota més de 4 segons. 
Infringir aquesta regla es castiga amb una falta personal i acumulativa. 
 
2. No podrà rebre la pilota cedida voluntàriament per un company, excepte que 

procedeixi directament d’un saque de banda, falta, córner o d’un company 
que recupera la pilota d’un contrari. 
Infringir aquesta regla es castiga amb una falta personal i acumulativa. 

 
- En el mig camp de l’equip contrari: 

1. Podrà retenir la pilota el temps que vulgui, ja que està considerat com un 
jugador més, sense límit de possessió de pilota. 

                                    
• Es podran fer un nombre indeterminat de substitucions, quan l’àrbitre ho autoritzi 

i la pilota no estigui en joc. Els canvis s’efectuaran pel centre del camp i el 
jugador substituït haurà d’abandonar el camp abans que entri el jugador que el 
substitueix. 

 
• El porter podrà canviar el seu lloc per qualsevol altre jugador sempre que l’àrbitre 

estigui avisat hi l’autoritzi. 
 
• Quan la pilota surt per la línia de fons, el porter ha de treure la pilota de la seva 

àrea obligatòriament amb les mans. 
 
• Per poder jugar el partit  de forma reglamentaria faran falta un mínim de 5 

jugadors per equip presents al terreny de joc a l’hora d’inici del partit. 
 
• La resta de regles, segons el reglament oficial de futbol 5. 
 
• L’àrbitre té l’obligació d’avisar als equips quan arribin a la cinquena falta 

acumulativa per part. 
 
• La targeta blava comporta una desqualificació del jugador sancionat, que no pot 

tornar a participar en el joc. Un altre jugador de l’equip pot ocupar el seu lloc. 
 
• Dues targetes grogues fan una de blava. 
 
• Per reiniciar el joc, els jugadors tenen 4 segons. 
 
 
Futbol 7 (infantil) 
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• Els partits tindran una durada de 50 minuts, repartits en dos temps de 25, amb 5 
minuts de descans. Es podrà demanr un temps mort de 50 segons de duració per 
part i equip, durant el qual el rellotge s’aturarà. 
 
• Per poder jugar el partit de forma reglamentaria faràn falta un mínim de sis 
jugadors per equip presents al terreny de joc a l’hora d’inici del partit. 
 

- Durant el partit es podran fer totes les substitucions que es vulgui, 
amb les següents condicions: 

- Necessitat d’indicar-ho a l’àrbitre. 
- Fer-ho pel mig del camp i en el moment que el joc estigui aturat. 
- Entrar desprès que surt el company. 

 
• La regla del fora de joc únicament s’aplicarà a partir de la línia de 9 metres. 
 
• Qualsevol falta comesa dintre de l’àrea de 12 metres serà sancionada amb 

penalty. 
 
• Tots el tirs lliures són directes. L’equip infractor es col·locarà com a mínim a 6 

metres de la pilota. 
 
• La targeta groga sempre comporta una expulsió temporal de 2 minuts, després 

dels quals el jugador sancionats, o un altre, pot tornar a participar en el joc. 
 
•  La targeta blava comporta una desqualificació del jugador sancionat , que no pot 

tornar a participar en el joc. Un altre jugador de l´equip pot ocupar el seu lloc.  
 
• Dues targetes groges fan una de blava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENT REDUÏT DE FUTBOL SALA  
CONSEL COMARCAL 
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