FUTBOL SALA ESCOLAR
TEMPORADA 2017 – 2018
NORMATIVA
EQUIPS
Jugadors/es inscrits/es: Màxim 12 jugadors/res, mínim 4 jugadors/res més el/la porter/a.
Jugadors/es a pista: El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 5.
* En cas que un dels dos conjunts a l’inici del partit només disposi de 3 jugadors + el porter el partit es podrà
disputar igualment.

VESTIMENTA
Tots/es els/les jugadors/es d’un equip portaran l’uniforme amb els mateixos colors i numerats per la part
posterior de la samarreta.
L’equipació del/la porter/a serà diferent respecte els/les altres jugadors/es del seu equip.

DURADA PARTIT I DESCANSOS
Constarà de 4 parts de 10 minuts a rellotge corregut cadascuna d’elles. Amb descansos entre les parts de
2 minuts entre el primer i segon període i entre el tercer i quart període, mentre que entre el segon i tercer
període es deixarà un temps de 5 minuts (2’ + 5’ + 2’).

JUGADORS/ES EN EL TERRENY DE JOC
Se suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb 2
jugadors/es més el/la porter/a i se li donaran els punts per perduts.

ALINEACIÓ
És obligatori que tots els jugadors de l’equip juguin un mínim de dos períodes complerts, excepte si té una
lesió que l’impedeix participar o bé per expulsió.
Com a màxim dos jugadors de categories superiors poden ser alineats i no poden coincidir en el terreny de
joc en el mateix moment.

TERRENY DE JOC i PILOTA
Terreny joc: 40m x 20m, tot i que hi ha una tolerància de 2 metres. Pilota: Diàmetre: 59 a 62 cm.

SERVEIS DE PORTERIA I BANDA
Servei de banda: Amb ell peu.
Servei de porteria: Amb la mà.

INICI DEL PERIODE
Sacada a mig camp de forma alternativa.

CANVI DE CAMP
Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.

SUBSTITUCIONS
Només concediran substitucions en el 4t període. Durant els 3 primers períodes, només hi hauran
substitucions per lesió o desqualificació.

TEMPS MORT
Cada equip disposarà d’un temps mort d’1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i
quart període) i no seran acumulables.
Només se’n podrà demanar un quan l’equip que ho demani tingui la possessió de la pilota.
Els últims 3 minuts de l’última part NO es podrà demanar Temps Mort.
Durant aquest temps mort es pararà el temps de partit.

CESSIÓ AL PORTER
No hi haurà cessió al porter.

AMONESTACIONS I EXPULSIONS
Quan un jugador/a realitza una entrada desmesurada o una actitud greu i irrespectuosa cap al
rival/públic/entrenador, aquest jugador abandonarà el terreny de joc durant un temps de 2 minuts, sent
substituït per un company seu.
Al finalitzar els dos minuts, el/la jugador/a exclòs/a haurà de tornar a entrar al terreny de joc obligatòriament
en el lloc del/la company/a que l'ha substituït anteriorment. Aquests dos minuts SÍ que li comptabilitzaran
igual com a temps de joc “jugat” en el període mínim obligatori de joc.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I VALORS
No hi haurà classificació però si resultat del partit, fomentant la vessant lúdica de l’esport escolar.

