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Normativa tècnica comarcal de Futbol 7
Curs 2016 - 2017
1. Categories convocades: (el calendari es realitzarà amb un mínim de 4
equips)
Escoles (2011 i 2012)
calendari partit cada 3 setmanes *
Pre-benjamí mixte (2009 i 2010) **
Benjamí mixte (2007 i 2008)
Aleví (2005 i 2006)

2. Condicions de participació:
Competició oberta als esportistes federats i als no federats, tenint en compte
però, que l’esportista federat només podrà participar en les competicions d’àmbit
territorial i nacional dels JEEC si ho fa representant al centre educatiu en el
qual està matriculat el present curs.
Quan l’equip inscrit no sigui un centre educatiu, podrà jugar sempre i quan tingui
fitxa del consell esportiu d’osona i tingui l’edat corresponent a l’equip al qual
pretén jugar.
3. Inscripcions i Calendaris:
Els equips hauran de fer la seva inscripció al Consell Esportiu d’Osona dins del
termini d’inscripció dels equips i jugadors, que ha quedat fixat pel 30 de
Setembre del 2016, iniciant la competició el 17 d’octubre amb els equips que
hagin formalitzat al la inscripció.
Totes les entitats tindran dipositada una fiança de 30 euros per equips i fins a
un màxim de 180 euros, que s’haurà de fer efectiva al moment de la inscripció
dels equips.
Motius de la pèrdua de la fiança (30€):
- Pèrdua de 30€ de la fiança si un equip no es presenta a un partit:
Primer No Presentat = pèrdua 30€
Segona No Presentat = pèrdua 30€
Tercer No presentat= Expulsió de la competició encara que tinguem
saldo positiu d’equips no presentats.
Al final de la temporada es tornarà la fiança als equips, si no han tingut cap
sanció. Als equips sancionats se’ls tornarà la quantitat que correspongui una
vegada deduïda la sanció.
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L’equip que es retiri en qualsevol moment perd automàticament la fiança a més de
tenir una sanció econòmica per les despeses ocasionades, tal i com es contempla
en la normativa general del curs 2011-2012, punt 9.6.
Els calendaris es realitzaran amb un mínim de quatre equips per categoria. Es
realitzaran tots els calendaris a una sola volta, amb la normativa de les edats
establerta per el consell esportiu. Un cop finalitzada la primera volta de tots els
grups, el consell decidirà si s’han de fer moviments d’equips en els diferents
grups per tal de intentar fer la competició el màxim igualada. Aquesta decisió
s’haurà d’acatar ja que serà presa per el bé de la competició.
En cas de no haver moviments en els grups el calendari s’allargarà a dos jornades,
mantenint tots els resultats i tenint una sola classificació, i en cas de tenir
moviments es donarà com a campió de lliga l’equip que quedi com a primer
classificat la segona volta.
Els equips que hagin fet la inscripció fora del termini establert pel Consell
Esportiu d’Osona, s’incorporaran a la segona lliga per tal de no alterar el ritme de
la competició.

4. Classificacions:
La classificació es publicarà a la pàgina web del Consell Esportiu.

5. Aspectes tècnics
Sistema de competició
El sistema de competició constarà d’una primera volta on observarem els
diferents nivells i un cop finalitzada la volta el Consell Esportiu d’Osona farà els
canvis que consideri oportuns per el bé de la competició.
Si al final del campionat resultés empat entre dos clubs, es resoldrà per la
diferència més gran de gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons el
resultat dels dos partits jugats entre ells.
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Característiques tècniques categoria Prebenjamí.
Aspecte tècnic
Terreny de joc
Porteria
Pilota

Jugadors

Participació dels
jugadors
Durada

Substitucions

Porter
“Expulsió” de
jugadors

Llargada: de 50 a 65 metres / Amplada: de 30 a 45 metres
6 metres x 2 metres amb sistema perquè no es tombi
Dimensions: 62 a 66 cm.
Pes: 340 a 390 gr.
Pressió: de 0,6 a 1 atm.
Material: cautxú o cuir
- Màxim inscrits a l’acta: 14 jugadors
- Màxim, al camp, per començar el partit: 7 jugadors
- Mínim, al camp, per començar el partit: 5 jugadors
- Suspensió del partit: 4 jugadors
Tots els jugadors hauran de jugar un mínim d’un període
- 4 períodes de 10 minuts amb 5 minuts de descans entre el 2n i
3r període.
- Entre el 1r. i el 2n. Període i entre el 3r i el 4t període el
descans serà de 2 minuts.
Es podran fer substitucions a la última part del partit. Sempre
demanant permís a l’àrbitre amb el joc aturat. Tots els nens
hauran tingut que jugar mínim un quart.
*es podrà substituir un jugador en cas de lesió
Com a mínim 1 jugador haurà de fer de porter.
Si un àrbitre observa conductes inadequades d’un jugador, podrà
decidir demanar la seva substitució per tal de calmar el nen, i
l’entrenador haurà d’executar el canvi.

-El porter pot sacar amb les mans davant d’un servei de meta quan la pilota ha
sortit per la línia de fons.
-El porter no podrà agafar la pilota que ve dels peus d’un company. (exceptuant
que vingui involuntàriament) per tant aquí si que existeix el terme “cessió”. En
cas de pitar cessió la pilota es col·locarà al punt més pròxim de la línia de 12
metres (àrea); i es pitarà un tir lliure indirecte amb barrera (6 metres).
-Hi haurà revisió de fitxes abans de començar el partit (revisions jugador
àrbitre en el qual el nen haurà de dir nom i cognoms).
-En el tema de les substitucions, que cada coordinador sigui el màxim d’estricte
amb els seus entrenadors.
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-En quan el tema gols: quan hi hagi una diferència de més de 6 gols, l’àrbitre
seguirà el partit però en la seva llibreta no anotarà cap més gol. Així el resultat
final serà amb un màxim de 6 gols.
*(sempre hi quan no parlem de diferències molt curtes)
Característiques tècniques categoria Benjamí:
Aspecte tècnic
Terreny de joc
Porteria
Pilota

Jugadors

Participació dels
jugadors
Durada

Substitucions

Porter
Expulsió de
jugadors

Llargada: de 50 a 65 metres / Amplada: de 30 a 45 metres
6 metres x 2 metres amb sistema perquè no tombi
Dimensions: 62 a 66 cm.
Pes: 340 a 390 gr.
Pressió: de 0,6 a 1 atm.
Material: cautxú o cuir
- Màxim inscrits a l’acta: 14 jugadors
- Màxim, al camp, per començar el partit: 7 jugadors
- Mínim, al camp, per començar el partit: 5 jugadors
- Suspensió del partit: 4 jugadors
No hi haurà límits temporals per cada jugador. (cada entrenador ha
de ser conscient del seu grup)
- 4 períodes de 12 minuts amb 5 minuts de descans entre el 2n i 3r
període.
- Entre el 1r. i el 2n. Període i entre el 3r i el 4t període el descans
serà de 2 minuts.
Es podran fer substitucions a la última part del partit. Sempre
demanant permís a l’àrbitre amb el joc aturat. Tots els nens hauran
tingut que jugar mínim un quart.
*es podrà substituir un jugador en cas de lesió
Com a mínim 1 jugador haurà de fer de porter.
Si un àrbitre observa conductes inadequades d’un jugador, podrà
decidir demanar la seva substitució per tal de calmar el nen, i
l’entrenador haurà d’executar el canvi.

Altres aspectes de Benjamins:
-El porter ha de plantar la pilota i fer un servei de meta quan aquesta ha sortit a
fora per la línia de fons. El servei es farà plantant la pilota dins de l’àrea del
porter, els jugadors rivals hauran d’estar a una distància mínima de 6 metres.
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-El porter no podrà agafar la pilota que ve dels peus d’un company. (exceptuant
que vingui involuntàriament) per tant aquí si que existeix el terme “cessió”. En
cas de pitar cessió la pilota es col·locarà al punt més pròxim de la línia de 12
metres (àrea); i es pitarà un tir lliure indirecte amb barrera (6 metres).
-Hi haurà revisió de fitxes abans de començar el partit (revisions jugador
àrbitre en el qual el nen haurà de dir nom i cognoms).
-En quan el tema gols: quan hi hagi una diferència de més de 6 gols, l’àrbitre
seguirà el partit però en la seva llibreta no anotarà cap més gol. Així el resultat
final serà amb un màxim de 6 gols.
*(sempre hi quan no parlem de diferències molt curtes)
Participació a la Competició.
Els clubs que tinguin dos o més equips en la mateixa categoria, es podran passar
jugadors d’un equip més petit a un més gran o de PB a Benj, INFORMANT VIA
EMAIL AL CONSELL. Aquests jugadors no poden jugar el mateix dia, sempre
haurà d’haver un canvi de dia per tal de poder disputar dos partits.
A igual manera un club que tingui dos o més equips de la mateixa categoria podrà
fer pujar nens de forma il·limitada, però en cas de fer-los baixar sempre haurà
de respectar la normativa que té cada categoria en funció l’edat dels jugadors.
Sempre que es vulgui fer participar jugadors amb edat diferent a una categoria
(superior o inferior) el Consell Esportiu d’Osona ha de donar-ne el consentiment.
Incomplir aquesta normativa, és motiu de reunió del Comitè Tècnic de Competició
amb facultat de sanció per la seva part en cas de ser necessària.
*si un nen disputa dos partits el mateix dia, es faci moviment de fitxes
incorrectament, es sancionarà.

Reglament
S’utilitzarà la normativa tècnica comarcal de futbol a 7, la normativa general dels
Jocs Esportius Escolars d’Osona i el reglament adaptat de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya.
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7. Reglament esportiu:
Tramitació de fitxes
La tramitació de l’assegurança i de les fitxes tenen un període de tramitació
mínim de 1 dia, així, no s’entregaran fitxes de manera instantània.
Durant el mes de octubre, només es tramitaran assegurances i llicències de
jugadors de nova incorporació de dilluns a dijous i amb un mínim de 3 esportistes
i aquests jugadors estaran disponible pel dissabte.
La resta de la temporada, de novembre fins al juny, es podran tramitar llicències
i assegurances d’un sol jugador. El tràmit es farà de dilluns a dijous (divendres no
es fan fitxes).
Canvis d’horaris i lloc
Totes les competicions que es disputen el dissabte tenen el termini màxim per
fer canvis als seus horaris i als llocs el dimarts anterior a les 19:00 hores.
Qualsevol canvi que s’hagi de produir amb posterioritat no serà atès de manera
unànime perquè es puguin posar de manera correcte els arbitratges i també
puguem tenir actualitzada la pàgina web.

Recordatori: Només es podran fer canvis
d’horaris i llocs fins dimarts a les 19:00 hores.
Dimecres Dijous i divendres no s’acceptarà cap canvi.
Els dimecres el matí s’informarà els clubs dels horaris

*en cas de no enviar l’horari del partit en el temps establert, el consell
determinarà l’horari acordat a principi de temporada i no es farà modificacions.

Suspensió de partit/competició
En cas de pluja els delegats i/o entrenadors dels equips estan obligats a
presentar-se al lloc del partit, menys quan l’organització informi de la
suspensió del partit. En cas que un dels representants no es presenti es
considerarà un no presentat.
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L’àrbitre haurà de notificar la suspensió del partit a l’acta. Si al cap de 15 dies no
s’ha establert la data de la seva realització, el comitè organitzador decidirà el
dia i l’hora de joc.
Si a l’hora de la realització del partit, l’àrbitre considera que aquest es podia
jugar, ho farà constar en acta per tal de què el comitè organitzador o el de
competició preguin la decisió oportuna.
Ajornament de partit/competició
Si per raó justificada un equip hagués d’ajornar un partit, haurà de seguir el
procediment en l’ordre següent:
- Posar-se en contacte amb l’equip contra qui juga per acordar el motiu de la
suspensió del partit i l’hora i dia en el qual es tornarà a jugar.
- Un cop els dos equips s’hagin postat d’acord, els dos equips hauran de fer
arribar únicament per via correu electrònic (estera@ceosona.com) el dia i l’hora
acordat per jugar. En el correu electrònic s’haurà de fer constar:
- nom del responsable, equip, categoria, esport, data partit
ajornat, equip rival, causes de l’ajornament, proposta de la nova
data del partit.
*La data límit per fer arribar els dos correus electrònics d’ajornament és el

dijous abans de la disputa del partit a les 19:00 al correu electrònic citat
anteriorment.
Incompareixences
Si un cop transcorreguts quinze minuts després de l’hora prevista per l'inici del
partit, un dels equips no s’ha presentat o s’ha presentat amb un nombre de
jugadors insuficient per començar-lo per primer cop, serà sancionat amb la
pèrdua del partit i més la retirada del 50% de la fiança dipositada al consell
esportiu.
Si un equip no es presenta per segon cop, es sancionarà amb la pèrdua del partit i
la retirada de la resta de la fiança.
Arribats al cas que un equip no es presenti per tercer cop, es desqualificarà de la
competició i es farà pagar una multa de 50€ més la compensació de les despeses
ocasionades pels arbitratges als equips rivals.
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En els esports individuals la incompareixença d’un esportista a una prova o
competició suposa la no puntuació d’aquest en l'esmentada prova o competició.
En cas que la incompareixença sigui per causa justificada, l’equip podrà presentar
al comitè de competició les seves al·legacions dins les 72 hores posteriors a la
celebració del partit.
Retirades de la competició
La retirada d’un equip de la competició una vegada realitzat el calendari o durant
la competició serà una multa de 100€ més la compensació de les despeses
ocasionades pels arbitratges als equips rivals, per les despeses administratives,
per la nova creació de calendaris, entre molts altres aspectes.
Si un equip es retira a mitja temporada, els resultats dels partits realitzats fins
al moment quedaran anul·lats i no es tindrà en compte a la classificació.
Reclamacions
Qualsevol entitat té dret a presentar reclamacions o al·legacions per fets
ocorreguts abans, durant o després d’un partit, sol·licitant a l’àrbitre que ho faci
constar en acta i/o presentant un escrit signat pel qual s’exposin els fets,
indicant totes les dades necessàries per la resolució posterior, via email
estera@ceosona.com
Les al·legacions han de ser presentades al comitè de competició com a màxim 48
hores després que s’hagi jugat el partit. Transcorregut aquest termini no
s’acceptaran reclamacions, excepcionant fets que el Comitè de Competició els
consideri com a extraordinaris.
Arbitratges
Els àrbitres seran responsabilitat del Consell Esportiu i dels respectius directors
tècnics.
En cas d’incompareixença de l’àrbitre, el partit serà arbitrat i cobrat pel delegat,
coordinador o responsable de l’equip local amb comú acord amb l’equip contrari,
evitant d’aquesta manera ajornar el partit.
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Els resultats dels partits jugats seran comunicats per telèfon (744480621) o
correu electrònic (estera@ceosona.com) el dilluns posterior a la competició.
Els partits seran cobrats presentant les actes al Consell Esportiu d'Osona, per
tant, si un club ha arbitrat un partit, ens ha de comunicar el resultat el dilluns i
portar l’acta per cobrar-lo.
Instal·lacions
Tots els equips podran optar a disputar els seus partits a les pistes de la seva
entitat i/o municipi sempre que aquestes, s’ajustin pel que fa a mides i marcatges
a les normatives comarcals i dels JEEC.
Tots els equips que visitin instal·lacions d’altres entitats, han de respectar i
acatar les pròpies disciplines del club on disputen el partit.
Material
Cada club que actuï com a local s’ha de fer responsable de les possibles
incidències de material dels partits. Així, cada club ha de tenir les xarxes en
condicions, el marcatge del camp realitzat, pitralls per si es confonen els colors,
pilotes, vestuaris amb condicions higièniques mínimes, entre altres aspectes.
Equipatge dels jugadors
Per a prendre part en les competicions, tots els participants s’hauran de vestir
amb l’uniforma de l’entitat que representin i amb un dorsal clarament
diferenciat.
Quan en un partit els dos equips vesteixin amb colors semblants, serà l’equip
visitant el que haurà de fer canvi de samarreta. Si l’equip visitant no ha portat la
samarreta suplent, o no en te, el club local els hi ha de facilitar un joc de pitralls
pel correcte desenvolupament del partit.
Les Faltes
No tindrem nivell de faltes. Tota falta inscrita en acta serà tractada pel Comitè
de Competició i el mateix comitè tindrà la potestat de treure la part de fiança
que cregui convenient, a més a més de prendre les mesures més oportunes
d’acord a la falta comesa.
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Jugadors inscrits en acta:
No podrà inscriure’s cap jugador a l’acta sense fitxa (si no es té autorització des
del Consell Esportiu), i si en l’acte s’anota un jugador que ja ha jugat un partit
anterior aquell partit podrà ser impugnat.
Àrea de penal
A cada extremitat del terreny i a 9 metres de distància de cada pal del marc, es
traçaran dues línies perpendiculars a la línia de porteria, les quals s’estendran
per l’interior del terreny en una longitud de 12 metres i s’uniran als seu extrems
per una altra, paral·lela a la línia de porteria. La superfície compresa entre
aquestes línies i la de meta es dirà àrea de penal. Paral·lelament a la porteria, a la
distància de 9 metres i al seu centre, es marcarà de manera visible un punt, que
serà on s’haurà de situar la pilota per a l’execució del penal.
Banquetes
És obligatori disposar de banquetes. Aquesta zona està reservada única i
exclusivament als jugadors, entrenadors i delegats amb fitxa. El públic haurà de
situar-se a la banda contrària o bé darrera la tanca del camp.
8. Aspectes jurídic-esportius
El fet d’inscriure’s a les competicions del Consell Esportiu d’Osona implica
automàticament l’acceptació d’aquesta normativa en la seva totalitat, inclús sinó
s’ha assistit a la reunió d’inici de temporada.
L’organització es reserva el dret de modificar els calendaris i grups de
competició per la millora de la competició i igualar nivell dels diferents grups, un
cop acaba la primera volta.
L’organització es reserva el dret d’expulsar de la competició a tots aquells
participants i equips que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de
forma negativa sobre la resta d’equips.
En casos excepcionals, amb un raonament lògic i pel bé de la competició i dels
equips que la integren, el comitè de competició pot prendre decisions que no es
contemplin en aquesta normativa.
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Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Comitè de Competició del Consell
Esportiu d’Osona fins a 72 hores després que s’hagi fet el partit.
Les categories es formaran per edats:
• GRUP A: tots els jugadors majoritàriament seran de segon any
• GRUP B: els equips estaran formats per nens/nenes de primer i segon any
• GRUP C: els equips podran tenir dins el terreny de joc un màxim de 3 jugadors de
segon any.
• GRUP D: els equips podran tenir dins el terreny de joc màxim 1 jugador de segon
any
*incomplir aquesta normativa suposarà la pèrdua de 10 punts i en 2n cas
l’expulsió de la competició
Accepcions:
• En el grup B podem trobar algun equip totalment de segon any per
tal de compensar el nombre d’equips entre A i B (decisió presa des
del consell esportiu)
• Els equips que portin més jugadors de 2n any en les categories C i D
dels permesos, podran està inscrits en l’acte però hauran de
respectar la normativa marcada.
• Si algun equip per manca de jugadors fa baixar jugadors de
categoria A a la C, només podrà baixar el mateix jugador un cop el
mes, per tal d’evitar baixa sempre els jugadors més bons, sempre
avisant del moviment al Consell Esportiu d’Osona via email.
El mal comportament dels entrenadors pot tenir sancions disciplinaries.
9. Aspectes econòmics
Els equips que vulguin participar a la competició hauran d’haver liquidat tots els
deutes amb el Consell Esportiu.
Per tal de poder disposar de les fitxes i poder començar la competició, les
entitats hauran de liquidar-les en el moment de recollir-les, o bé tenir
l’autorització bancària actualitzada.
Les entitats hauran de tenir les despeses d’arbitratges liquidades amb el consell,
amb un termini de dos mesos de la data de facturació.

