Regles de Joc Futbol 7 Consell Esportiu d’Osona
•

Índex:
1. Nombre de jugadors
2. Àrbitre
3. La durada del partit
4. L’inici i la represa del joc
5. La pilota en joc o fora de joc
6. El fora de joc
7. Faltes i incorreccions
8.

El tir lliure directe i indirecte

9.

Del penal i el seu llançament

10. El servei de banda
11. El servei de porteria
12. El servei de córner
13. Normativa Consell Esportiu d’Osona
14. Normativa interna àrbitres

1. NOMBRE DE JUGADORS
1. El partit serà jugat per dos equips compostos cada un d’ells per set jugadors, un dels quals
actuarà com a porter.
2. Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, cinc jugadors, i s’hi podrà incorporar
posteriorment la resta.
3. No obstant el que s’ha dit anteriorment, solament podran incorporar-se jugadors fins al final del
descans de mitja part (entre el segon i tercer quart), i es considerarà com a tal la sortida de
l’àrbitre al terreny de joc per iniciar el tercer període.
4. Cada equip podrà presentar, abans d’iniciar-se el partit, fins a quinze llicències de jugadors, com
a màxim, els quals figuraran inscrits en l’acta d’aquest.
5. Cada jugador haurà de jugar com a mínim un període sencer dels tres primers, de forma que
abans de començar el quart període han d’haver participat la totalitat de jugadors convocats.
6. Al llarg dels tres primers períodes no es podran efectuar canvis, sinó únicament en els
descansos entre els mateixos, excepte lesió. Durant el quart període cada equip podrà demanar
a l’àrbitre efectuar canvis lliures.
7. Quan, durant el desenvolupament d’un partit, un equip, per les circumstàncies que siguin, quedi
amb menys de cinc jugadors sobre el terreny de joc, l’àrbitre donarà per conclòs aquest partit i
ho farà constar en l’acta.
8. Qualsevol jugador podrà canviar el seu lloc amb el porter sempre que l’àrbitre hagi estat
prèviament informat, i sempre també que el canvi sigui efectuat durant una detenció
reglamentària del joc.
9. Quan qualsevol jugador hagi de ser substituït o reemplaçat durant el transcurs del quart període,
tant aquest com el seu substitut hauran d’observar els requisits següents:
Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit quedaran sotmesos, durant tot el partit, a l’autoritat i
jurisdicció de l’àrbitre.
JUGADORS I SUBSTITUTS EXPULSATS
Si l’àrbitre decideix que un jugador està “expulsat” aquest podrà ser substituït per un altre jugador, però
aquell jugador no podrà tornar a participar en el joc.

2. ÀRBITRE
1. Serà reglamentàriament obligatòria la designació d’un àrbitre per dirigir cada partit. Les seves
competències, en l’exercici de les funcions que li són pròpies, començaran en el moment de la seva
entrada en el terreny de joc i finalitzaran quan abandoni les instal·lacions.
2. A més:
-

Aplicarà les Regles.

-

Prendrà nota de les incidències, exercirà de cronometrador, tenint cura que el partit tingui la
durada reglamentària.

-

Tindrà poder discrecional per detenir el joc quan es cometin infraccions de les Regles i per
interrompre o suspendre definitivament l’encontre quan ho estimi necessari, per causa dels
elements, de la intervenció dels espectadors o per altres motius.

-

Des del moment en què entri en el terreny de joc, tindrà facultat discrecional per sancionar,
segons que correspongui, tot jugador que observi una conducta inconvenient o incorrecta, i fins i
tot arribarà a “expulsar-lo”

-

No permetrà que persones no autoritzades entrin en el terreny de joc.

-

Reprendrà el joc després d’una interrupció.

-

Interromprà el joc si estima que algun jugador ha patit un cop o lesió que necessita l’atenció del
seu metge o auxiliars, i haurà de donar prioritat, sobre qualsevol altra circumstància o interès
competencial, a l’adequada assistència del jugador, fins i tot sobre el mateix terreny de joc,
sense detriment de qualsevol altra decisió tècnica que ell consideri pertinent adoptar.

-

o) Prendrà mesures contra els oficials dels equips que no es comportin de forma correcta i
podrà, si ho creu necessari, expulsar-los del terreny de joc.

DECISIONS DE L’ÀRBITRE
Les decisions de l’àrbitre sobre els fets relacionats amb el joc són definitives.
L’àrbitre podrà modificar la seva decisió únicament si s’adona que és incorrecta o, si ho creu necessari.

3. LA DURADA DEL PARTIT
1. El partit durarà quatre períodes de temps iguals.
2. La durada dels períodes s’establirà per a cada categoria en el reglament de la competició.
- Prebenjamins: 10min per part
- Benjamins: 12 min per part
3. Els jugadors tenen el dret a uns descansos que en cap cas no hauran d’excedir els deu (10)
minuts en el mig temps (entre el segon i tercer període) i els dos (2) minuts en els restants.

4. L’INICI I LA REPRESA DEL JOC
Es farà un sorteig i l’equip que el guanyi decidirà la direcció en què atacarà els primers dos períodes del
partit.
L’altre equip efectuarà el servei inicial per els dos primers períodes. L’equip que guanyi el sorteig
efectuarà el servei inicial per iniciar el tercer i quart períodes.
Entre el segon i tercer període (mig temps), els equips canviaran de meitat de camp i atacaran en la
direcció oposada.

SERVEI INICIAL.
El servei inicial és una forma d’iniciar o reprendre el joc:
-

Al començament de cada període.

-

Després d’haver marcat un gol.

Es podrà anotar un gol directament d’un servei inicial.
PROCEDIMENT
•

Tots els jugadors hauran de trobar-se en el propi camp.

•

Els jugadors de l’equip contrari a aquell que efectuarà el servei inicial hauran de trobar-se, com a
mínim, a 6 metres de la pilota fins que sigui jugada.

•

La pilota estarà immòbil en el punt central.

•

La pilota entrarà en joc, una vegada l’àrbitre doni el senyal a aquest efecte, en el moment en què
sigui jugada amb el peu i es mogui cap endavant.

•

L’executor del servei no podrà tocar la pilota per segona vegada abans que aquesta sigui jugada
per un altre jugador.

•

Després que un equip marqui un gol, l’equip contrari efectuarà el servei inicial.

INFRACCIONS/SANCIONS.
En el cas que l’executor del servei toqui la pilota per segona vegada, abans que sigui jugada per un altre
jugador:
Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari, que es llançarà des del lloc on s’ha comès la
infracció.
Per a qualsevol altra contravenció del procediment de servei inicial:
Es repetirà el servei inicial.
PILOTA A TERRA.
La pilota a terra és una forma de reprendre el joc després d’una interrupció temporal necessària, quan
aquesta està en joc, i a causa de qualsevol incident no recollit en les Regles de Joc.
PROCEDIMENT
1. L’àrbitre deixarà caure la pilota en el lloc on es trobava quan va ser interromput el joc, i es considerarà
reprès quan aquella toqui el sòl.
2. Es tornarà a deixar caure novament la pilota, anul·lant l’execució:
- Si és tocada per un jugador abans de tocar el sòl.
- Si la pilota surt del terreny de joc després de tocar el sòl, sense haver estat tocada per un
jugador.
CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS:
1. Un tir lliure, concedit a l’equip defensor en la seva àrea de porteria, podrà ser llançat des de qualsevol
part d’aquesta àrea.
2. Un tir lliure indirecte, concedit a l’equip atacant en l’àrea de porteria adversària, serà llançat des de la
línia de l’àrea de porteria paral·lela a la línia de porteria, en el punt més proper al lloc on ha ocorregut la
infracció.
3. Una pilota a terra per reprendre el partit, després que el joc hagi estat interromput temporalment dins
de l’àrea de porteria, serà executada en la línia de l’àrea de porteria
paral·lela a la línia de porteria, en el punt més proper al lloc on es trobava la pilota quan es va detenir el
joc.

5. LA PILOTA EN JOC O FORA DEL JOC
1. PILOTA EN JOC. La pilota estarà en joc en tot altre moment, fins i tot quan:
a) Reboti en els pals, travesser o pal de córner i resti en el terreny de joc.
b) Reboti en l’àrbitre o àrbitre assistent ubicat en l’interior del terreny de joc.
2. PILOTA FORA DEL JOC. La pilota estarà fora del joc quan:
a) Hagi traspassat completament una línia de banda o de porteria, sia per terra sia per aire.
b) El joc hagi estat aturat per l’àrbitre.

6. EL FORA DE JOC
1. POSICIÓ DE FORA DE JOC. El fet d’estar en una posició de fora de joc no constitueix una infracció en
si mateix.
2. Un jugador estarà en fora de joc si estant en la zona de fora de joc:
- Es troba més a prop de la línia de porteria contrària que la pilota i el penúltim adversari.
3. Un jugador no estarà en posició de fora de joc si:
a) Es troba fora de la zona de fora de joc.
b) Està a la mateixa altura que el penúltim adversari
c) Està a la mateixa altura que els dos últims adversaris.
4. Un jugador en posició de fora de joc serà sancionat solament si, en el moment que la pilota toca o és
jugada per un dels seus companys, es troba, segons el parer de l’àrbitre:
a) Interferint el joc
b) Interferint un contrari
c) Intentant guanyar avantatge en aquesta posició.
5. No existirà infracció de fora de joc si el jugador rep la pilota directament de:
a) Un servei de córner
b) Un servei de banda
c) Un servei de porteria
INFRACCIONS/SANCIONS
Per qualsevol infracció de fora de joc, l’àrbitre haurà d’atorgar un tir lliure indirecte a l’equip adversari, que
serà llançat des del lloc on s’ha produït.

7. FALTES I INCORRECCIONS
1. Es concedirà un tir lliure directe a l’equip adversari si un jugador comet una de les infraccions
següents d’una manera que l’àrbitre consideri imprudent, temerària o amb ús d’una força excessiva:
a) Donar o intentar donar un cop de peu a un adversari.
b) Fer la traveta a un contrari.
c) Saltar sobre un adversari.
d) Carregar violentament o perillosament contra un adversari.
e) Copejar o intentar copejar un adversari.
f) Empènyer un adversari.
g) Fer una entrada a un adversari per guanyar la posició de la pilota tocant-lo abans que a
aquesta.
h) Tocar la pilota deliberadament amb les mans (llevat del porter en l’àrea de penal).
i) Subjectar un contrari.
j) Escopir un adversari.
2. Es concedirà un llançament de penal si un jugador comet una de les deu infraccions abans
esmentades, dins de la seva pròpia àrea de penal, independentment de la posició de la pilota i sempre
que estigui en joc.

3. Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un porter comet una de les infraccions
següents abans esmentades, dins de la seva àrea de penal:
a) Tarda més de sis segons a posar la pilota en joc després d’haver-la controlat amb les mans.
b) Torna a tocar la pilota amb les mans després d’haver-la posat en joc i sense que qualsevol
altre jugador l’hagi tocat.
c) Toca la pilota amb les mans després que el jugador del seu equip l’hi hagi cedit amb el peu.
d) Toca la pilota amb les mans després d’haver-la rebut directament d’un servei de banda fet per
un company.

4. Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un jugador, en opinió de l’àrbitre:
a) Juga de forma perillosa.
b) Obstaculitza l’avanç d’un adversari.

c) Impedeix que el porter pugui treure la pilota amb les mans.
d) Comet qualsevol altra infracció que no hagi estat esmentada anteriorment en les Regles, per
la qual el joc sigui interromput per amonestar-lo o expulsar-lo.

5. El tir lliure directe o indirecte es llançarà des del lloc on s’ha comès la infracció o, en qualsevol cas,
atenent a les normes i regles de joc respecte a això.

8. EL TIR LLIURE
Els tirs lliures poden ser directes o indirectes.
Tant per als tirs lliures directes com per als indirectes, la pilota haurà d’estar immòbil quan es llança el tir, i
l’executor no podrà tornar a jugar la pilota abans que aquesta hagi tocat un altre jugador.
1. EL TIR LLIURE DIRECTE
Si s’introdueix directament en la porteria contrària un tir lliure directe jugat amb el peu, es
concedirà un gol.
Si s’introdueix en la pròpia porteria un tir lliure directe jugat amb el peu, es concedirà un servei de
córner a l’equip contrari.
2. EL TIR LLIURE INDIRECTE
L’àrbitre indicarà un tir lliure indirecte aixecant el braç per sobre del cap. Haurà de mantenir el
braç en aquesta posició fins que el tir hagi estat executat i conservar la senyalització fins que la
pilota hagi tocat un altre jugador o hagi sortit del terreny de joc.
La pilota entra a la porteria:
- El gol serà vàlid si la pilota toca un altre jugador abans d’entrar a la porteria.
- Si s’introdueix directament a la porteria contrària un tir lliure indirecte jugat amb el
peu, es concedirà servei de porteria.
- Si un tir lliure indirecte jugat amb el peu s’introdueix directament en la pròpia
porteria, es concedirà un servei de córner a l’equip contrari.

INFRACCIONS/SANCIONS
Si en efectuar un tir lliure un adversari es troba més a prop de la pilota que la distància reglamentària, es
repetirà el tir lliure.
Si l’equip defensor llança un tir lliure jugat amb el peu des de la seva pròpia àrea de penal sense que la
pilota entri directament en joc, es repetirà el tir.

9. DEL PENAL I EL SEU LLANÇAMENT
Es concedirà un tir de penal contra l’equip que cometi, dins la seva pròpia àrea de penal, i mentre la pilota
estigui en joc, una de les deu infraccions tipificades en la regla 8 i sancionades amb un tir lliure directe.
Es podrà marcar un gol directament d’un tir de penal.
Es concedirà temps addicional per poder executar un tir de penal al final de cada temps o al final dels
períodes de temps suplementari.
L’EXECUTOR DEL TIR DE PENAL:
- Haurà de ser degudament identificat.
EL PORTER DEFENSOR:
- Haurà de mantenir-se sobre la seva pròpia línia de porteria, davant l’executor del tir i entre els pals
de la porteria, fins que la pilota estigui en joc.
ELS JUGADORS, EXCEPTE L’EXECUTOR DEL TIR, ESTARAN UBICATS:
- Fora de l’àrea de penal
- Darrere del punt de penal
- DA un mínim de 6 metres del punt de penal
L’ÀRBITRE:
- No donarà el senyal d’executar el tir de penal fins que tots els jugadors es trobin ubicats en una
posició conforme a la regla.
- Decidirà quan s’ha consumat el tir de penal
PROCEDIMENT:
- L’executor d’un tir de penal jugarà la pilota cap endavant amb el peu.
- No podrà tornar a jugar la pilota fins que aquesta no hagi tocat un altre jugador.
- La pilota estarà en joc en el moment que sigui jugada amb el peu i es posi en moviment.
- Quan s’executa un tir de penal durant el curs normal d’un partit o quan el període de joc s’ha
prolongat en el primer temps o al final del temps reglamentari amb l’objectiu de llançar o tornar a
llançar un tir de penal, es concedirà un gol si, abans de passar entre els pals i sota el travesser:
- La pilota toca un o els dos pals, o el travesser o el porter.

CONTRAVENCIONS/SANCIONS
Si l’àrbitre dóna el senyal d’executar el tir de penal, abans que la pilota estigui en joc, té lloc una de les
situacions següents:
1. L’executor del tir infringeix les Regles de Joc:
- L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.
- Si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir.
- Si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir.
2. El porter infringeix les Regles de Joc:
- L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.
- Si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol.
- Si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir.
3. Un company de l’executor del tir penetra en l’àrea de penal o es col·loca davant del punt de penal o a
menys de 6 metres:
- L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.
- Si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir.
- Si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir.
- Si la pilota rebota en el porter, el travesser o en un pal de la porteria i és tocada per
aquest jugador, l’àrbitre interromprà el partit i el reprendrà amb un tir lliure indirecte a favor
de l’equip defensor.

4. Un company del porter penetra a l’àrea de penal o es col·loca davant del punt de penal o a menys de 6
metres:
- L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.
- Si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol.
- Si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir.

5. Un jugador de l’equip defensor i un altre de l’equip atacant infringeixen les Regles de Joc:
- Es repetirà el tir.

6. Si després que s’hagi llançat un tir de penal, l’executor del tir toca per segona vegada la pilota (excepte
amb les mans) abans que la pilota hagi tocat un altre jugador:
- Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que es llançarà des del lloc on s’ha
comès la infracció.
7. L’executor toca intencionadament la pilota amb les mans abans que la pilota hagi tocat un altre jugador:
- Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, que es llançarà des del lloc on s’ha
comès la infracció.
8. La pilota toca qualsevol altre objecte en el moment en què es mou cap endavant:
- Es repetirà el tir.
9. La pilota rebota cap al terreny de joc en el porter, el travesser o els pals, i després toca qualsevol altre
objecte:
- L’àrbitre detindrà el joc.
- El joc es reprendrà amb pilota a terra, que es llançarà des del lloc on ha tocat l’objecte.

10. EL SERVEI DE BANDA
1. D’un servei de banda, en cap cas, no es podrà anotar un gol directament.

2. Es concedirà servei de banda:
- Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la línia de banda, sia per terra sia per aire, i
s’haurà d’executar des del punt per on aquella hagi sortit del terreny de joc.
- El servei de banda correspondrà fer-lo a un dels jugadors contraris a aquell que ha tocat la pilota
per última vegada i abans de sortir del rectangle de joc.

3. En el llançament de serveis de banda, l’executor haurà de:
- Estar de cara al terreny de joc tenint una part dels dos peus sobre la línia de banda o a l’exterior
d’aquesta.
- Servir-se de les dues mans per llançar la pilota des del darrer i per sobre del cap, i no podrà
tornar-la a jugar fins que aquesta no hagi estat tocada o jugada per un altre jugador.
- La pilota estarà en joc tan aviat com aquesta hagi entrat en el terreny de joc.

4. Si el servei de banda no ha estat fet conforme a la regla, l’àrbitre determinarà efectuar un nou servei
que, en aquest cas, haurà d’executar un jugador de l’equip contrari.

5. Servei de banda executat per qualsevol jugador excepte el porter:
-

Si la pilota està en joc i l’executor del servei de banda toca per segona vegada la pilota
(excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

-

Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari.

-

Si la pilota està en joc i l’executor del servei de banda toca intencionadament la pilota
amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

-

Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, que llançarà des del lloc on s’ha
comès la infracció.

-

Es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha comès dins de l’àrea de penal de
l’executor.

11. EL SERVEI DE PORTERIA
1. D’un servei de porteria es podrà anotar un gol directament, però exclusivament contra l’equip adversari.
2. Es concedirà servei de porteria:
- Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la línia de porteria, sia per terra sia per
aire, i això després d’haver tocat en darrer lloc un jugador de l’equip atacant i, en tot cas,
si no s’ha marcat un gol conforme a la regla X.
3. En el servei de porteria:
- Un jugador de l’equip defensor jugarà la pilota amb el peu des de qualsevol punt de la
seva àrea de porteria.
- Els jugadors contraris hauran de restar fora de l’àrea de penal fins que la pilota estigui en
joc.
- El jugador que executi el servei no podrà tornar a jugar al pilota fins que aquesta no hagi
estat jugada per un altre jugador.
- La pilota es considerarà en joc, únicament, quan hagi estat llançada, directament, fora de
l’àrea de penal.

INFRACCIONS/SANCIONS
Si la pilota no és llançada directament fora de l’àrea de penal, es repetirà el servei.

12. EL SERVEI DE CÓRNER
1. Com en casos anteriors, el servei de córner és, així mateix, una forma de reprendre el joc.
2. D’un servei de córner es podrà anotar directament un gol, però solament serà vàlid contra l’equip
adversari.
3. Es concedirà servei de córner:
- Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la línia de porteria, sia per terra sia per aire, i
després d’haver tocat per última vegada en un jugador de l’equip defensor i sempre que, igualment,
no s’hagi marcat un gol de conformitat amb la regla X.

13. NORMATIVA CONSELL ESPORTIU D’OSONA
Normativa Pre-Benjamins (2009 i 2010) – Escoletes (2011 i 2012)
-

No hi ha cessió al porter.

-

El porter pot sacar amb les mans en un llançament de porteria.

-

El temps de partit són 4 quarts de 10 min amb 2 minuts entre primer i segon
quart i tercer i quart període, i 8 minuts entre segon i tercer quart (mitja part).

-

Els canvis seran lliures a l’últim quart, tots els jugadors hauran de disputar
mínim una part del partit.

-

Hi ha fora de joc dins l’àrea marcada (normalment dins l’àrea). I es sancionarà
amb un tir lliure indirecte des de la línia d’àrea

-

En el servei de banda si el jugador el realitza malament li explicarem i li
deixarem tornar a fer el servei. Sinó el fa correctament senyalitzarem servei per
equip rival.

-

Per iniciar un partit com a mínim hi ha d’haver 5 jugadors el camp.

Normativa Benjamins (2007 i 2008)
- Hi ha cessió al porter.
-

El porter ha de sacar amb la pilota plantada quan efectua un llançament de
porteria.

-

El temps de partit són 4 quarts de 12 min amb 2 minuts entre primer i segon
quart i tercer i quart període, i 8 minuts entre segon i tercer quart (mitja part).

-

Els canvis seran lliures a l’últim quart, tots els jugadors hauran de disputar
mínim una part del partit.

-

Hi ha fora de joc dins l’àrea marcada (normalment dins l’àrea). I es sancionarà
amb un tir lliure indirecte des de la línia d’àrea.

-

En el servei de banda si el jugador el realitza malament li explicarem i li
deixarem tornar a fer el servei. Sinó el fa correctament senyalitzarem servei per
equip rival.

-

Per iniciar un partit com a mínim hi ha d’haver 5 jugadors el camp.

GRUPS DE COMPETICIÓ:
Grup D: màxim 1 jugador de segon any dins el terreny de joc
Grup C: tots els jugadors seran de 1r any amb un màxim de 3 jugadors de segon any dins
el terreny de joc.
Grup B: hi haurà jugadors de segon i primer any (algun podria ser tot de segon any)
Grup A: majoritàriament tots els equips seran de segon any.
* En el cas Grup C i D de que algun equip porti més jugadors, i per tant no compleixi la normativa,
primer avisarà l’entrenador i si es nega a complir la normativa ho farà constar en acte perquè el
Consell decideixi la sanció per l’equip infractor..

COLORS DE LES FITXES TEMPORADA 2015-2016
BENJAMI
PREBENJAMI
ESCOLETA

2N ANY
2007
2009
2011

1R ANY
2008
2010
2012

14. NORMATIVA INTERNA ÀRBITRES
1-

S’ha de ser al camp 20 min abans de començar el partit. (sinó es compleix es trauran 5€
del partit)

2-

S’ha d’anar uniformat únicament amb el samarreta i/o suadera del consell. (sinó és així
restarem 5€ del cobrament del partit)

3-

S’ha de passar revisió a tots els jugadors que hi ha en els equips, si un jugador no té
fitxa no pot jugar el partit en cap cas.

4-

No es deixarà jugar cap nen sense fitxa. En cas de detectar que un nen vingui de jugar
un partit el mateix dia fer-ho constar en acte.

5-

S’han de passar els resultats dels partits abans del dimarts posterior als partits del cap
de setmana, via whatsap, per correu a estera@ceosona.com o trucant el dilluns de 15h
a 20h al telèfon 93 881 47 42. (en cas de no passar el resultat -1€ per dia).

6-

La no assistència a un partit per causa injustificada suposarà un càstig de no xiular la
següent jornada. En cas de no poder anar a un partit es trucarà a un dels àrbitres
reserva.

7-

El dimarts a la tarda s’ha d’estar atent a les trucades del consell per què és quan és
donen els horaris dels partits.

8-

Omplir l’acta correctament.

*no complir alguna d’aquestes normes suposarà no arbitrar la següent jornada.

