Esports d'equip - Curs 2021 - 2022
REGLAMENT:

Direcció d'Esports - Servei Esport i Escola - Carrer Sant Cugat, 169 - 08302 Mataró / Reglament de futbol sala

PRIMÀRIA: Prebenjamí, Benjamí i Aleví

FUTBOL SALA

SECUNDÀRIA: Infantil, Cadet i Juvenil

TERRENY DE JOC

* NORMA GENERAL - Camp: de 40 x20 metres amb una variació de més o menys 2 metres.
* EXCEPCIÓ - Camp futbol sala polipesportiu categoria PBJ: Camp: de 20 a 28 metres de llarg per 13 a 15 metres d’ample.

PORTERIA

*3 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra).
* EXCEPCIÓ POLIESPORTIU PREBENJAMÍ - Alçada a 1,60 metres (prebenjamins) Idem MN HND - 3 x 1,60 cm

PILOTA

PBJ-BJ-AL i FEMENI: 58-59 cm
INF I CADET MASCULÍ: 62-63 cm
*Pes: de 410 a 470 gr depenent categoria

ALINEACIÓ

* En totes les categories participaran en pista 5 jugadors.
*Tots els/les jugadors/es hauran de jugar un mínim d’1 període complert i
seguit de joc.

DURADA DEL PARTIT * 4 períodes de 10 minuts
DESCANS

5 jugadors

* 4 períodes de 12 minuts

*Descans de 2 minuts entre el 1er i el 2on període, 5 minuts entre el 2on
i el 3er període i 2 minuts entre el 3er i el 4rt període.
* Descans de 5 minuts entre els 1r i 2n període
*Els equips canviaran de camp entre el 2n i 3r període.

SUBSTITUCIONS

*No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per
lesió o desqualificació.
*En el 4t període es podran concedir substitucions sempre que no
* Substitucions lliures durant el joc, sense necessitat d'avisar a l'àrbitre
s’infringeixi la norma d’alineació.
ni aturar el partit, sempre i quan es realitzin per la zona corresponent i
*A la categoria prebenjamí en el 3r i 4t període, a excepció dels jugadors
sense interferir en el transcurs d'una jugada.
que encara no han jugat la part sencera, es podran fer els canvis de
forma lliure.

TEMPS MORTS

*1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i equip no acumulables.
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CENTRADA DEL
CERCLE CENTRAL

* A l’inici d’un encontre es sortejarà camp o pilota.
* Amb un senyal de l’àrbitre, el joc començarà amb una centrada a pilota parada, en direcció a camp contrari. Tots els jugadors han d’estar
situats en el seu propi terreny de joc i els defenses a tres metres de la pilota, abans que es dugui a terme la centrada.
* Es pot obtenir gol directament de la centrada inicial. (inici d’un període o després d’un gol).

FALTES ACUMULADES

* A partir de la 5ª falta acumulada d’equip, no estarà permesa la formació de barrera.
* Amb ocasió de l’execució d’aquestes faltes els jugadors, excepte el porter, estaran fora de la zona restringida i els defensors a 5 metres de la
pilota.
* L’equip que a rebut falta té dret a demanar tir lliure directe de 10 metres sempre que ho cregui convenient.
* El llançament del tir lliure directe es farà a la distància de 10 metres.

* La targeta groga, avís. L’àrbitre amonestarà amb targeta groga quan el jugador: * Infringeixi persistentment les regles del joc. * Desaprovi amb
paraules o gestos les decisions de l’àrbitre. * Actuï amb una conducta incorrecta. * Vagi contra l’esperit de joc. * Entre d'altres

AMONESTACIONS

SERVEI DE BANDA

* La targeta vermella exclou definitivament del joc el jugador, (podrà ésser substituït per un altre si l'equip infractor rep un gol o hagi passat 2
minuts des de l'expulsió) i es mostrarà quan: * Sigui culpable de conducta violenta o joc brusc greu. * Actuï amb propòsits injuriosos o grollers. *
Per acumulació de targetes grogues. *La targeta vermella implica sanció a decisió del comitè de competició.

*Sempre que el terreny de joc ho permeti s’efectuarà amb el peu. En cas contrari, es situarà la pilota per davant de la línia l'espai suficient per
efectuar-ho.
* El jugador que realitza el servei de banda ha de realitzar l’acció durant els 4 segons posteriors al rebre la pilota.
* El jugador que realitza el servei de banda no podrà tornar a jugar la pilota fins que aquesta hagi tocat un altre jugador.
* La pilota estarà en joc quan entri a la superfície de joc.
* Es podrà marcar gol directe de servei de banda senmpre i quan la pilota hagi estat tocada per algú (porter inclós).
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SERVEI DE CÓRNER

* Sempre que el terreny de joc ho permeti s’efectuarà amb el peu. En cas contrari es farà amb la mà.
* La pilota es col·locarà al interior del quadrant de la cantonada més propera.
* Els adversaris hauran de respectar una distància de 5 metres fins que la pilota entri en joc.
* La pilota estarà en joc en el moment en que aquesta estigui jugada i es posi en moviment.
* El jugador que saqui de córner no podrà tocar la pilota per segona vegada fins que no la toqui un altre jugador.
* Es podrà marcar gol directe de servei de córner sempre i quan aquest s’efectuï amb el peu.

CESSIÓ

* Estant el porter en la seva pròpia meitat del camp només pot rebre una cessió a cada possessió del seu equip, sempre i quan el porter no hagi
realitzat una sacada de porteria o recuperat ell mateix la possessió, llavors no pot recollir cap cessió.
* El porter, dins de la seva pròpia àrea, no podrà recollir la cessió mai amb les mans.
* Si el porter es situa a la meitat contrària pot jugar com a qualsevol altre jugador de pista.
* En cas ‘infracció es sancionarà amb tir lliure indirecte en el lloc on el porter la rep.

FALTA PER MANS

* Tota jugada en la qual la pilota colpegi la mà o el braç d’un jugador, excepte el porter en la seva pròpia àrea, serà considerada com a infracció.
Aquesta es sancionarà amb tir lliure directe i a la vegada comptarà com falta acumulativa si la mà és voluntària o, sent involuntària, eviti un gol
o una ocasió manifesta de gol. L’infractor serà amonestat si hi ha voluntarietat.

RESULTAT

* Per tampteig arrossegat. Indicant a l'acta el tampteig de cada període.

