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REGLAMENT DE COMPETICIÓ 
 
• Tots els equips hauran d’haver lliurat la llista completa de jugadors abans del divendres 
19 d’octubre.  
• Cap jugador d’un equip podrà passar a altre equip en cap moment de la competició. 
• La primera fase consisteix en una lliga A DUES VOLTES TOTS CONTRA TOTS. 
• Els quatre primers classificats jugaran les semifinals, a un partit: 1r contra 4t, i 2n contra 
3r. 
• A la primera fase, cada victòria són 3 punts, i l’empat suposa 1 punt. 
• En cas de doble empat en la classificació final, es té en compte en primer lloc el resultat 
directe entre els dos equips afectats. Si és d’empat, es mirarà l’equip que tingui millor 
diferència de gols en el còmput total. Si l’empat continua, serà l’equip que hagi marcat més 
gols. Si encara continua l’empat, es jugarà un partit de desempat. 
• En cas de triple empat, es mirarà la puntuació obtinguda en els encontres directes entre els 
equips afectats. El procediment posterior serà el mateix que a l’apartat anterior. 
• Si un equip no es presenta, el resultat serà de 3-0. 
• Si no es presenten els àrbitres, els capitans dels equips acordaran les persones substitutes. 
• Per aplaçar un encontre, s’ha de fer amb un mínim de 30 hores abans de l’encontre, i han 
de donar el vist-i-plau els capitans dels dos equips dient-ho al Carlos Azofra o amb un 
correu a info@residencialasalle.com. NOMÉS ES PODRÀ FER PER CAUSES 
JUSTIFICADES (no s’accepten altres esdeveniments esportius televisats, exàmens o 
similars). L’encontre es disputarà, sense excepció, el primer dia lliure de reserva. 
• Els partits es jugaran dilluns, dimarts o dijous a la pista i horari marcats al calendari. 
• En cas de pluja, el partit s’aplaçarà a la primera data lliure en les jornades de reserva. 
• L’equip que hagi d’arbitrar posarà dos arbitres: un dels dos omplirà l’acta a més 
d’arbitrar. L’equip ÀRBITRE ha de recollir el material 30 minut s abans del partit.  
• Els àrbitres han de posar-se en contacte el dia del partit 30 minuts abans del partit amb 
algun membre de l’Equip d'animació, i han de posar les xarxes de les porteries. 
• Els partits conclouen sense excepció 50 minuts després de l’hora marcada per l’inici. 
• Si un equip no té 3 jugadors 5 minuts després de l’hora d’inici, perdrà el partit. 
•  En acabar el partit, els àrbitres hauran de recollir les xarxes, les pilotes, els xiulets i 
l’acta. 
• Els dilluns es juga de 22 a 22,50 a la pista Sant Salvador; els dimarts es juga de 20,30 a 
21,20 a la pista Sant Jordi; i els dijous de 22 a 22,50 al poliesportiu La Salle. 
• No s’esperarà més de 5 minuts a un equip. Un equip pot jugar amb tres jugadors i el 
porter, 
• L’equip que no es presenti a jugar tindrà una sanció de -2 punts, així com els equips que 
no es presentin a arbitrar (o no compleixin amb les seves obligacions). 
• Si un equip suma sancions equivalents o superiors als -6 punts, quedarà eliminat 
immediatament de la competició. En aquest cas, tots els punts relacionats amb els seus 
partits jugats quedarien descomptats de tots els equips. 
 



 
 
 

REGLAMENT DE JOC 
 
• Juguen quatre jugadors i el porter per equip. 
• Per poder començar, s’exigeix un mínim de tres jugadors i el porter. Durant el partit, un 
equip no es pot quedar amb menys de dos jugadors i el porter. 
• Els canvis es faran sobre la marxa, però mai un equip podrà tenir més de cinc jugadors 
sobre el camp. 
• La durada de l’encontre serà de dues parts de vint-i-dos minuts cadascuna, a rellotge 
corregut. Si els àrbitres, i només ells, ho consideren oportú, podran aturar el rellotge (lesió, 
incidents greus o pilota fora del terreny de joc). A les 22,50 h s’apaguen els llums (21,20 
pista Sant Jordi). 
• Entre les dues parts hi haurà un descans de dos minuts. 
• És recomanable que els equips unifiquin el color de les samarretes. De totes maneres, 
l’equip que figura com equip B en el calendari haurà de posar-se els pits corresponents. 
• El porter podrà tocar la pilota fora de l’àrea. 
• Qualsevol tocada del porter amb la mà podrà passar per sobre la línia de mig camp. 
• Respecte les passades al porter, per a evitar confusions, aplicarem la norma del futbol 11. 
• Respecte el joc des del terra, aplicarem la norma del futbol 11. 
• La sanció a l’anterior violació serà una falta indirecta des de la línia d’àrea. 
• De banda i corner es treu amb el peu. 
• Si una sacada de banda fa que la pilota toqui al porter i entri a porteria, es tornarà a sacar. 
En cap cas serà gol. 
• En cas de falta, l’equip que xuta pot demanar que l’àrbitre conti 4 metres per posar la 
barrera. Si es demana barrera,  l’àrbitre principal haurà de xiular abans. 
• Existeix el criteri de llei de l’avantatge, i la falta no xiulada pot ser acumulada al compte 
de les cinc faltes. 
• Si un equip comet cinc faltes durant un període, des de la sisena serà sancionat amb 
doble penal. L’equip que llança xutarà des del punt on s’ha comès la falta o, com a molt, a 
una distància de 10 metres de la línia de fons en la línia imaginària perpendicular a les ratlles 
de fons. 
• Un penal o el doble penal no haurà de ser xutat per força a peu aturat. 
• Es mostrarà tarja groga per: tocar la pilota amb les mans obtenint avantatja; entrada forta; 
entrada per darrera. 
• Dues targes grogues implicaran expulsió del partit sense substitució durant dos minuts o 
fins rebre un gol. 
• Una agressió sense pilota, violenta o situació antisportiva greu serà sancionada amb 
targeta vermella. 
• El jugador amb targeta vermella haurà d’abandonar la pista, i no podrà ser substituït 
durant dos minuts o fins a rebre un gol. 
• L’Equip d’Animació podrà sancionar a un jugador o jugadors o àrbitres que atemptin 
greument contra l’esportivitat i els principis bàsics de respecte i convivència. Aquest punt, 
en cap cas, dependrà de possibles sancions o no per part dels àrbitres.  
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